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Met trompet
achter stuur

1 - De snelheid-
t°ntrolerende politie in Maas-
richt kon woensdagavond op
"~ Noorderburg haar ogen nau-welijks geloven. De bestuurderan een auto die met een snel-heid van 115 kilometer lang-
Uisde, speelde trompet. Ken-e ujk was de man op weg naarfinrepetitie en wildehij onder-
eg nog even oefenen.

eze muzikant was een van de**l overtreders van de maxi-mum snelheid van 70 kilometer
°le tussen 17.45 uur en 21.00
Ur werden betrapt en die alle-jpalbinnenkort post van justl-
e zullen ontvangen. In totaal

jferden er in dat tijdsbestek
J .al' motorvoertuigen gecon-troleerd.

Van Amelsvoort
roet verzwijgen
van problemen
fiscus uitleggen

HAAG - Staatssecretaris Van
(Financiën) heeft deJ^erin januari bij de behandeling, 'de begroting 1990 niet volledig

els - l over de Pr°blemen bij de
1 i^ngdienst. De regeringspartij-
:|jj A en PvdA verbinden daar
y er nog geen conclusiesaan. D66
jt^e bewindsman in een spoedde-
yijlrisdag om uitleg vragen en de
jr is van Plan woensdag in een
j 0

a d tussen de Kamercommissie
0
, Financën en de bewindsman

w,erPc vragen' over de kwestie teueri.

s. Amelsvoort heeft zelf bekend-
is jakt dat hij meer informatie

'■"en hi^ de Kamer heeft willen
B|l

n geloven.Reeds bij zijn aantre-
m staatssecretaris in november

Werd hij op de hoogte gesteld
a Problemen bij de personeels-
6, en de huisvesting van
ott e'astingdienst, alsmede van te-
itj n°P het budget voor automati-

Die cijfers zijn pas vorige
t* aan de Kamer verstrekt. Van
&0r 00rtkende ook de cijfers die
9a arnbtenaren waren gemaakt en
6r Ult bleek dat de tekorten ver-2°uden stijgen.

het weer

DIODEN MET ZON
Vef vandaag komt er geen
fcr in het weerbeeld.
t^ jJJ*flinke zonnigeperioden
Nv? **e ocntend ontstaan sta-
'00h,Olken- De temperatuur

"0p tot 19 £raaen- De
"°om S in de ocntena zwak uit
"W e*Uke richting en wordt
be lS uit oostelijke richting.
i»a , temperatuur komende
Krl 1 is 1 graden.
tre Jf actuele informatie be-
k|i-.et*de het weer in Limburg
Va! u bellen 06-91122346R*DAAG:Cft

°P: 05.41 onder: 21.33
h *n »p: 02.56 onder: 13.43gjGEN
"Ha °P: 05.39 onder: 21.34

"ftop: 03.09 onder: 15.03

Hoop
Prunskiene liet na afloop van de
ontmoeting weten dat er enige
hoop is. Het kan de eerste stap zijn
naar verdere besprekingen. Pruns-
kiene had Gorbatsjov voorgesteld
vandaag verder te praten, maar
geen antwoord gekregen, aldus een
woordvoerdster.
Terwijl Prunskiene zich naar het
Kremlin begaf, verhardde het parle-
ment in Estland de onafhankelijk-
heidswetgeving. De betrekkingen
van Estland met de Sovjetunie zul-
len voortaan worden gebaseerd op
het Tartu-vredesverdrag dat de toen
onafhankelijke republiek in 1920
met de Sovjetunie sloot.

Hoewel aannemelijk bleef gister-
avond nog onduidelijk of het Ame-
rikaanse aandringen op een dialoog
met de Litouwse leiders het Krem-
lin ertoe bracht Prunskiene te ont-
vangen.

Dialoog
Een Amerikaanse woordvoerder zei
gisteravond dat 'de ontmoeting tus-
sen Prinskiene en Gorbatsjoy het
begin kan betekenen van een dia-
loog waarom wij al twee maanden
hebben gevraagd. De woordvoer-
der zei ook dat Baker een ontmoe-
ting met Prunskiene zal hebben in
Moskou, waarschijnlijk vandaag.

De Baltische kwestie blijft de voor-
bereidingen voor de top tussen
Bush en Gorbatsjov overschadu-
wen. Baker en Sjevardnadze heb-
ben nog één dag om de meningsver-
schillen over de halvering van de
strategische kernwapenvoorraden
van de beide supermachten bij te
leggen.

Garnalenvissers
protesteren in
de 'vuurlinie'

ZOUTKAMP - Garnalenvis-
sers uit Zoutkamp en Usquert
zijn gistermorgen in actie geko-
men tegen de militaire schiet-
oefeningen in de Groninger
Mamewaard. De vissers lieten
een vijftal kotters droogvallen
in het deel van de Waddenzee
dat in het verlengde ligtvan de
schietbaan.Dit deel is door De-
fensie aangemerkt als gevaren-
zone en wordt tijdens de oefe-
ningen afgesloten voor de vis-
serij, scheepvaart en recreatie-
vaart. Door hun actie dwongen
de vissers militairen de schiet-
oefeningen te staken. Volgens
J. Vegter van de Nederlandse
Bond voor Garnalenvissers
voelen de vissers zich in hun
broodwinning bedreigd door-
dat ze enkele weken per jaar
niet kunnen vissen in het afge-
sloten vangstgebied. Behalve
devissers namen ook vertegen-
woordigers van de milieubewe-
ging, charterschippers, bewo-
ners van Schiermonnikoog en
anti-militaristen aan de actie
deel. Zij protesteren tegen de
geluidsoverlast door schietoe-
feningen in het natuurgebied.
Binnenkort volgt overleg tus-
sen ministerie en vissers over
schadebeperkende maatrege-
len en over een mogelijke scha-
devergoeding. FOTO: Actie-
voerende vissers met hun
'drooggelegde' schepen in de
'vuurlinie' van de schietbaan.

Gorbatsjov ontvangtpremier Prunskiene

Toenadering tussen
Moskou en Litouwen

Van onze correspondent

MOSKOU - Voor het eerst
sinds het instellen van een
economische blokkade tegen
de Baltische republiek Litou-
wen heeft Sovjet-leider Gor-
batsjov gisteravond met de Li-
touwse premier Prunskiene
gesproken. Hoewel dit ge-
sprek een eerste toenadering
wordt genoemd, was er in het
Kremlin geen sprake van over-
eenstemming over de Litouw-
se onafhankelijkheid.
Volgens het staatspersbureau Tass
zaten er 'elementen van normalisa-
tie' in de compromisvoorstellen die
Prunskiene in het Kremlin aan Gor-
batsjov en de eveneens bij het ge-
sprek aanwezige premier Ryzjkov
aanbood. Maar het strijdpunt bleef
de eenzijdige onafhankelijkheids-
verklaring van het Litouwse parle-
ment op 11 maart. Prunskiene, vol-
gens zegslieden onuitgenodigd naar
Moskou gekomen, had al bij haar
aankomst in de Sovjet-hoofdstad
gezegd dat er geen sprake kon zijn
van intrekking van die resolutie.
Volgens Tass zou juist 'intrekking
of, op zn minst opschorting, van
deze onwettige verklaring de weg
effenen naar onderhandelingen.
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Zakenman
schiet twee

rovers dood
BRUSSEL - Een Brusselse effec-
tenmakelaar heeft gisteren twee
mannen doodgeschoten die pro-
beerden zijn kantoor te beroven.
Een van de twee mannen overleed
ter plaatse aan zijn verwondingen,
de ander stierf later in het zieken-
huis. Zij waren gewapend met vuur-
wapens en een granaat.

De politie meent dat met de dood
van detwee mannen een einde is ge-
komen aan de activiteiten van een
van de hardste bendes in België.
Van de oorspronkelijk zeven leden
van de bende zou er nog maar een
op vrijevoeten zijn. Vier zitten in de
gevangenis.

Kortmann
gedoodverfd
kandidaat
gouverneur

Van onze parlementaire redactie
DEN HAAG - De Nijmeegse hoog-
leraar mr S. Kortmann is de gedood-
verfde kandidaat voor de post van
Commissaris der Koningin in Lim-
burg. Maar het kabinet zal waar-
schijnlijk pas volgende week tot de
benoeming besluiten. Kortmann
heef ruime steun gekregen van de
vertrouwenscommissie uit de Lim-
burgse Provinciale Staten. In poli-
tiek Den Haag wordt het hoogst on-
waarschijnlijk geacht dat minister
Dales (Binnenlandse Zaken) de
voordracht van de commissie naast
zich neerlegt.

Kortmann versloeg in de vertrou-
wenscommissie met zes tegen drie
stemmen het CDA-kamerlid René
van der Linden, de voormalige
staatssecretaris die moest aftreden
wegens zijn aandeel in de paspoort-
affaire. Van der Linden kreeg in de
commissie de drie stemmen van
CDA-afgevaardigden. De andere
partijen kozen voor Kortmann. De
derde kandidaat, topambtenaar jhr
mr L. Michiels van Kessenich,
kreeg geen enkele steun. De Nij-
meegse hoogleraar mr H. Henne-
kens had de commissie laten weten
zich uit de procedure terug te trek-
ken.

Andriessen gaat met Zweden praten

Toekomst ongewis
voor Volvo Car BV
Van onze redactie economie

HELMOND - Onzekerheid over de
terugbetalingsverplichtingen aan
de Nederlandse staat, ongewisheid
over de gevolgen van de samenwer-
king tussen Volvo en Renault, toe-
nemende geruchten over de aande-
lenverkoop van de Nederlandse
autofabrikant en een groeiende
druk op het resultaat zullen voor
Volvo het jaar 1990 bepalen. Mede
door al die instabiele omstandighe-
denzal directeur A. Deleye van Vol-
vo CarBV blij zijn als dit jaarnet als
in 1989 een winst wordt gemaakt
van ’ 55 miljoen.

Deleye erkende gisteren bij de pre-
sentatie van het jaarverslag dat er
gesprekken gaande zijn tussen het
Nederlandse ministerie van Econo-
mische Zaken en Volvo AB in Zwe-
den. Binnenkort vliegt minister An-
driessen van Economische Zaken

zelfs hoogstpersoonlijk naar Zwe-
den om met de directie van Volvo
AB over de toekomst van de Neder-
landse autofabriek te praten. Deleye
zei echter zich geen zorgen te ma-
ken over een mogelijke afstoting
door de Nederlandse overheid van
haar pakket van zestig procent van
het aandelenkapitaal. Andriessen
zou in Zweden gewoon willen horen
wat de toekomst voor Volvo Car BV
biedt nu Volvo AB een alliantie aan-
gaat met het Franse Renault.

" Zie verder pagina 1 5

i —i
Autotelefoonnet 2 ll!'
enige tijd I
uitgeschakeld. I
Wegens werkzaamheden aan de centrale voor het 2de
autotelefoonnet (Benelux net), wordt dit net vannacht
(18 op 19 mei) enige tiid uitgeschakeld. Om zoveel moge-
lijk ongemak te voorkomen vinden de werkzaamheden
plaats tussen 19.00 en 07.00 uur. Wij hopen dat u begrip
heeftvoor de noodzaakvan dit tijdelijk ongerief.
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Rijden onder
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Geulhal
VALKENBURG

18t/m2BMEI
GIGANTISCHE

MEUBEL
VERKOOPDAGEN
4000 meubelen o.a. bankstel-
len-wandmeubelen-eethoeken-

kasten-salontafels etc. etc.
Toonzaalmodellen

uit geheel NEDERLAND
tegen

FABRIEKSPRIJZEN
Tevens grote

verkoop PERZISCHE
OOSTERSE Tapijten

Kortingen tot
80%

onvoorstelbaar

Entree gratis en gratis bezor-
ging door geheel Nederland.

Zat.- zond.- en Hemelvaarts-
dag van 10.00tot 22.00 uur,
Overige dagen van 14.00 tot

22.00 uur

Pluk de hoge/*^Q§jSM
lente-rente / Qj//r^
bij de Loj4%]

Pancratiusbankr^^il7
een bijzonder aanbod alléén in
deperiode van 17 t/m 31 mei 1990
slechts één jaarvast.
- inleg minimaal f 1000,-
- storten:

" kontant op alle kantoren van de Pancratiusbank;
" op giroreknr. 1049670 t.n.v. de SNS Bank -Pancratiusbank;
" opban.krek.nr. 85.00.29.236 t.n.v. de SNS Bank -

Pancratiusbank.
- voor nadere inlichtingen bel 045-716441,toestel 49

of lees onze nieuwe informatiekrant 'Bankpost'

pancratiusbank s
Heerlen: Geerstraat 22. Overige kantoren te: Heerlen, Geleen,
Brunssum, Landgraaf en Kerkrade.

(ADVERTENTIE)

\NtV*Bt^!tENMSS>EEÉNBUS?
NSÏ6^0'MED2' 19'00ÜÜR'

Zaterdagavond van 19.00 uurtot tiet journaalop
Nederiand 2 de grote finale vanDe Nieuwe Nationale
Ideeënbus' voor ate Innovatie Award Winnaars van het
afgelopen seizoen.

Prof. Or Wisse Dekker reikt deprijs aan de winnaar uil
Een programma dat ondernemers - en iedereen cfe belang-
stelt in innovatief Nederland - riet mogen missen, «ijken dus!

Wiltu meer informatie? Bet dan met tiet Innovatie-
Centrum in uw regio (Telefoon 045-740808, JLde heer IrLH.J. Vellen, directeur; y/IVV
Telefoon 077-546474, de heer > *«**>.
Ir tvlJ.fi FJinsenberg, directeur). m^l^éM '+'JËW^

X \ I / aT
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agenda
MEI

" 18 Exit in G Landgraaf, Action
in DC

" 18 Zion Elsloo, Gothic-rockpar-
ty

" 18 Ojé Echt, Doebisjek

" 18 Feesttent Wittem, Libera-
tors, Passing Strangers en
Booz'n Blues

" 18 café Hazen Wijlre, Fietsef-
reem

" 18 Effenaar Eindhoven, Caspar
Brotzmann & The Bevis
Frond

" 18 Sjor Roggel, O-men, All of a
Doodah & The Copy-cat
Trap

" 19 Kaffee de Nor, Heerlen, Nor
Pop

" 19 Zopo Horst, The Ex en Re-
venge of the Carrots■" 19 't Jachhoes Maastricht, Fiet-
sefreem

" 19 Slik Maastricht, The Seers &
The Lone Rangers

" 19 Futu Swalmen, De Nozems
en Al of a Doodah

" 20 Feesttent Wittem, Riek No-
lov en Jeopardy

" 20 café Der Londener Kerkra-
de, Passing Strangers

" 21 Effenaar Eindhoven, Roots
Radics

" 21 Rockfabrik Übach/Palen-
berg, Cliff Barnes & The
Fear of Winning, Winning
Idiots

" 22 Effenaar Eindhoven, Meat
Beat Manifesto

Vanavond eerste concert in Rotterdam

Stones oefenen al
dagen in de Kuip

Het gonsde twee jaar geleden
van de geruchten dat het defini-
tief gedaan was met hun sa-
menwerking, toen Mick Jagger,
Keith Richards, Bill Wyman,
Ron Wood en Charlie Watts van
de superformatie Rolling Sto-
nes op 18 mei 1988 in het Lon-
dense Savoy Hotel voor het
eerst sinds twee jaar bijeen
kwamen. Zij besloten die dag
echter dat het geenszins was af-
gelopen met The Rolling Sto-
nes, de band die een kwart
eeuw daarvoor was opgericht
en in die 25 jaarwas uitgegroeid
tot verreweg de belangrijkste
rock-and-roll-band ter wereld.
Vandaag, precies twee jaar later,
zullen de Stones in Rotterdam de
Europese fans bewijzen dat er 'still
life' in de groep zit. Met drie concer-
ten in het Feyenoord-stadion ver-
richten zij de 'kick-off voor de
Europese 'Urban Jungle Tour 1990.

'Urban Jungle' is afgeleid van de
'Steel Wheels Tour', waarmee de
Stones vorig jaar in Amerika en be-
gin dit jaar in Japan rondtrokken.
Met een ander decor voor kleinere
podia en veranderingen in het re-
pertoire is de tour in een Europees
jasje gestoken. Maar ook deze con-
certreeks staat voor een
deel in het teken van het vorig jaar
uitgekomen 39ste Stones-album
'Steel Wheels'.
Acht jaar geleden waren de Stones
voor het laatst in ons land. Ook toen
gaven zij drie concerten in de Rot-
terdamse Kuip. Bovendien verras-
ten Mick Jagger en de toen nog le-
vende 'zesde Stone' lan Stewart een
paar honderd gasten van het Haagse
Paard van Troje door op hun vrije
avond tussen het tweede en derde
concert onaangekondigd met Geor-
ge Thorogood op de bühne van 'het
Paard' te verschijnen.

De belangstellingvoor deKuip-con-
certen is dit keer vele malen groter
dan in 1982. Toen was het derde
concert niet geheel uitverkocht, nu
waren de 140.000 kaartjes voor de
drie concerten binnen een mum van
tijd weg en heeft Mojo-concerts, or-
ganisator van de Nederlanse con-
certen, op zijn minst een volleKuip
aan fans teleur moeten stellen.

Als vanouds is deKuip omgetoverd
in een vesting om pottekijkers op
afstand te houden. Het hek rond het
voetbalstadion is beplakt met plas-
tic en gaat vrijdag pas om 17.30 uur
open. Voor de poort staan bewakers
met walkie-talkies. De popsterren
zelf, in ieder geval Mick Jagger, ver-
toeven volgens de geruchtenmachi-
ne al sinds vrijdag in Rotterdam.

Geruchten of niet, zeker is dat de

Britse popgroep dezeweek - geheel
tegen de verwachting in - alvast is
gaan oefenen in de Kuip. Sinds
maandag zouden ze vier avonden
achtereen getraind hebben in het
voetbalstadion.

De Stones blijken
er overigens volgens direct betrok-
kenen op te hebben gestaan in Rot-
terdam hun rondgang te beginnen,
ondanks mindere (financiële?) con-
dities.

De concerten in de Kuip beginnen
om zeven uur met support-act
'Gun. De Stones betreden om half
negen het podium en spelen naar
verwachting twee uur. De Spoorwe-
gen zetten extra treinen in voor het
concert. Na afloop van het concert
rijden extra treinen naar 75 stations
in het hele land, maar niet naarLim-
burg. Door het verwachte late tijd-
stip is het dichtsbijzijnde station dat
nog te bereiken is Eindhoven.

# Acht jaar geleden
waren de Rolling

Stones voor het laatst
in Nederland. Toen
raakte hun derde

concert niet helemaal
uitverkocht. Nu

waren de kaarten
voor drie concerten

in een mum van
tijd weg.

Vier meter van Mick
en bijna machteloos

Daar zit'ieü MICK JAGGER. Mijn
adem stokt, mijn hart staat stil,
maar ik doe net of er niets a°an de
hand is. Ik loop naar een tafeltje. Ga
gewoon zitten. Blunder nummer 1:
van alle (minstens twintig) lege ta-
feltjes, kies ik juist die pal naast
Mick. Ober! (Jezus, hij is het echt).

Het is even over half vier dinsdag-
middag op het terras van Central
Park in Het Park 'onder' de Euro-
mast. Jagger zelve zit aan een ta-
feltje en wacht op zn eten. Ik word
door de kelner vriendelijk verzocht
een tafeltje verder plaats te nemen.
Soms doe je als journalist hele rare
dingen, neem dat van mij aan. De
opdracht luidde: zoek Mick, kijk
wat 'ie in de stad uitvoert en probeer
een praatje met hem te maken. We
hebben tenslotte niet elke dag een
man van zijn kaliber over de vloer.
Jagger was al in' de stad sinds afge-
lopen vrijdag, zo willen de geruch-
ten. Nog erger: de Stones hebben
maandagavond staan oefenen in de
Kuip. Omdat inRotterdam de Euro-
pese tournee van start gaat, wilden
de heren nog eens extra oefenen.
Daar had niemand op gerekend.
Ik gaeen tafeltje verder zitten en be-

stel meteen een biertje. Tja, wat nu?
Jagger heeft in de gaten dat er
iemand met meer dan normale be-
langstelling zijn kant opkijkt. Hij
wisselt zelfs van plaats om zodoen-
de met zijn rug in mijn richting te
kunnen zitten. Ik voel me al een
beetje ongemakkelijk.

Ik sta op en loop op het tafeltje af.
„Eh, excuse me!" roept een brede
neger geroutineerd in mijn richting,
terwijl hij met zijn hand een weg-
werp gebaar maakt. Ik raak van
mijn stuk. Mooie journalist zeg. Ik
draai me om en druip af.

Vier meter van Mick af en machte-
loos. Met volle teugen, geniet de
Britse popster van zijn diner. En
maar praten over boksen. De zenu-
wen gieren me door de keel. Niet
eens zozeer omdat die Jagger erbij
zit. Het is spannend. Hij weet niet

dat ik van de krant ben. Het enige
wat ik wil is een fotootje.

Ik sta op. Nu ofnooit! Die gespierde
neger is gelukkig even naar het toi-
let. Ik wandel richting tafeltje. „Eh,
hello. Mag ik wat vragen?"
Jagger zelf: „Ja natuurlijk". Be-
dankt!: „Ik heb u net herkend en
was werkelijk overdonderd. Nu heb
ik een gek verzoek: daar achter (ik
wijs naar de Euromast) staat een
echt Rotterdams monument. Ik ben
Rotterdammer. Zou u voor mij wil-
len poseren voor de Euromast?"
(Hoe kom ik erop).

Jagger kijkt over zijn schouders:
„Joh, er staan allemaal bomen, die
mast zie je toch niet? Maar aange-
naam",en hij schudt me de hand! Ik
dring aan. (Een brutaal mens heeft
de halve wereld). Jagger: „Nee, ik
heb geen zin om speciaal te pose-

ren". Heel even uit het veld gesla-
gen maar: „Kan ik dan zo maar even
een foto van u maken?" Verdomd.
Het mag. Jagger kijkt op mijn ver-
zoek zelfs even in de camera.

Gelukt! Ik wandel terug. Meteen
terwijl ik van vreugde bijna over
m'n eigen terrasstoel struikel, be-
kruipt me een vreemd gevoel van
onbehagen. Stoere jongenhoor. Net
doen of je gewoon maar een fan
bent en ondertussen een fotootje
voor de krant maken. Ik heb een
megaster in de maling genomen.
Als hij het merktkrijgt 'iemisschien
een 'rolling.

Mick en,zijn gevolg staan op. Zon-
der om te kijken verdwijnt Jagger
langs het voetpad achter de bosjes
van het terras. Ik sta op en ren met
camera naar de parkeerplaats om
nog net even wat geniepige 'shots'
te maken. Mick toch nog met Euro-
mast op de foto, al zit hij in de auto.
Het zit me nog steeds niet lekker
maar op een of andere manier moest
het. Ik doe en deed het voor de
krant. Mick, Fm awfully sorry. Maar
bedankt.

Ron de groot

recept
Vegetarische ragout

Deze ragout komt het best tot zijn
recht, geserveerd in eenring van zil-
vervliesrijst.

Benodigdheden voor 4 personen:
400 g prei, 1 kleine venkelknol, wor-
teltjes (75 g), 1 ui, 250 g oesterzwam,
boter, 25 g cashewnoten, 1-2 el.

bloem, 2-2V2 dl groentebouillon.

Was de prei grondig en snij in reep-
jesvan 5 cm lengte. Maak de venkel
schoon en snijd in repen.
Schrap de worteltjes verdeel in
plakken en daarna in reepjes. Pel de
ui en snipper niet al te fijn.

Maak de oesterzwammen schoonen
verdeel in stukken.
Smelt de boter en fruit hierin de
groenten zacht. Fruit de uisnippers

en voeg de oesterzwammen toe,
strooi de cashewnoten in de pan en
kruid met peper.
Voeg allesbij elkaaren bestrooi met
bloem. Laat de bloem 1 minuut frui-
ten en schenk daarna beetje bij
beetje al roerend de bouillon erbij.
Laat de ragout kort koken en breng
op smaak met zout en peper. Be-
strooi voor het serveren met venkel-
groen.

hub meijer

pop
eldee-lp

John Cale en Lou Reed
Songs for Drella, WEA
Andy Warhol droomt. De beroem-
de pop-art kunstenaar ziet in een
club te New Vork een obscure
band aan het werk. Hij raakt onder
de indruk van de creatieve kwali-
teiten van bandleden John Cale en
Lou Reed en helpt de groep, ge-
naamd Velvet Underground, aan
een platencontract. Hij produceert
hun eerste lp en ontwerpt de hoes
met de befaamde banaan. Warhol
droomt dat hij aan de Velvets nooit
een cent heeft overgehouden. Hij
droomt dat hij John Cale later te-
genkwam. Voor een plaat van Cale
had hij een een zwart-witte cover
gemaakt, maar de Welshman ver-
anderde die in kleur. „Ze wilden
nooit luisteren." Ook Lou Reed
komt in Warhol's droom voor.
„Then I saw Lou, I was so mad at
him. He didn't invite me on his
wedding. I hate Lou."
Het is niet de droom van Warhol.
Het is de droom zoals John Cale en
Lou Reed die namens Warhol
creëerden in het nummer 'A
Dream', het absolute hoogtepunt
van de lp/cd Songs for Drella. Na
het uiteenvallen van Velvet Under-
ground zijn Reed en Cale ruim
twintig jaar later weer gaan samen-
werken. Het duo zet op Songs for
Drella in vijftien songs een biogra-
fie van Warhol neer. Respect en be-
wondering waren de drijfveren.
Warhol wordt niet opgehemeld, zo-
wel de diepte- als de hoogtepunten
uit de relatie van de muzikanten en
depop-art grootmeester worden op
indringende wijze geschetst.
De orchestratic op Songs for Drella
is sober gehouden. Zo ontbreken
de bas en de drums. Cale bespeelt
de keyboards en op enkele num-
mers de viool, Reed houdt het bij
zijn gitaar en neemt op de meeste
songs de vocalen voor zijn reke-
ning. Door de enorme intensiteit
waarmee gespeeld wordt, valt de
absentie van andere instrumenten
niet eens op. Maar vooral tekstueel
is het geheel interessant. Songs for
Drella (Drella was een bijnaam
voor Warhol) opent met 'Small-
town', de kleine stad waarin War-
hol geen voedingsbodem kon vin-
den om zijn talent te exploiteren.
De workaholic Warhol wordt ge-
kenschetst in 'Work' £h zijn visie
op kunst in 'Starlight', 'Trouble
with Classicists' en het ijzersterke
'Images. Reed verhaalt openhartig
over de verwijdering die er tussen
hem en Warhol ontstond nadat hij
de kunstenaar op een zijspoor had
gezet. De aanslag op Warhol in '68
door de actrice Valerie Solanis
wordt in 'I Believe' bezongen.
Reed heeft Solanis nooit vergeven.
„I believe I would've pulled the
switch on her myself." Warhol
werd na de aanslag nooit meer de
oude. Bijna twintig jaar later over-
leed hij eenzaam in een ziekenhuis.
In zijn droom mijmert hij: „And
nobody came, and nobody called."

gé backus

Death afgelast
De organisatie van het concert van
Death in zaal Unitas Brunssum
heeft bekend gemaakt dat het op-
treden is afgelast. Wie in plaats van
hard-rock eens wat 'art-rock' wil
horen kan zaterdag terecht bij het
jongerencentrum Curry in Vaals.
Daar treedt de Akense groep Tin
Drum op. In het voorprogramma
staat Beyond all Reach (sixties).

Optredens in
de regio

Action in DC treedt vanavond ol

Exit in G in Landgraaf. DezeJburgse groep is een perfecte irt
tic van AC/DC. Het concert be
om 21.30 uur en de entree kost 5
den. In Zion in Elsloo is vanaV1
een funeral party, een eerbet
aan lan Curtis (Joy Division). I"
Heerlense café De Nor wordt z*
dag vanaf 21.00 uur voor de tw«
keer Nor Pop gehouden, met op
dens van Strange Fruit, MAC e«
fula.
Zaterdag is er in jongerencenf
Zopo in Horst een dubbelcoü1
van The Ex (punk) en Reveng'
the Carrots (experimentele gi'
muziek).

pinkp p '90
Phonogram is met drie groepen ver-
tegenwoordigd op het Pinkpopfesti-
val en wil dat niet onopgemerkt la-
ten. De platenmaatschappij brengt
25 mei een speciaal setje van drie
singles uit: Van Texas is het num-
mer 'Future is Promises' op deplaat
gezet. Het gaat om de elpeeversie en
een VARA-opname, een zeer spe-
ciaal akoestisch 'twee meter sessie'
nummer. De single 'Jalous Again'
van de Black Crowes zit erbij én de
nieuwe singlevan The Mission. Into
the Blue. De week na 25 mei is het
setje verkrijgbaar in de winkels.
Wie Pinkstermaandag over het
Pinkpopterrein zwerft moet niet
vreemd opkijken als hij of zij daar
een verkenner tegenkomt. Er lopen
die dag dertig jongens en meisjes
van een scoutinggroep uit Schaes-
berg rond. Om de milieuvriendelijke
papieren vuilniszakken met 'Houdt

Pinkpop '90 schoon' op te halen-
nu maar hopen dat die zakken
gebruikt worden!
Op defestivalcamping, open is'
af vrijdag 1 juni 12.00 uur. isi
dag 3 juni een anateurpopjes^
Met de beste regionale bands<
wordt gezegd.
Tot slot nog wat over The Mi&
De groep heeft besloten niet de
voudigefestivallichtshow te g$
ken, maar uit te pakken met hd
gebreide pakket speciale efftc
Niet eerder weggaan dus!!

Eindredactie
poppagina:
Ans Bouwmans,
045-739267. '

Oplossing van gisteren
DURF-VIN1
E-EIGEN-^
er-nar-b)
NYD-V-BO'
SKILERAAI

EO- A R

LOT-V-TO*
EN-REN~N(
I -BENUL-*
NORM- K Li'

puzzel van de dag

Horizontaal: 1. onvergelijkelijk; 4. devies;
7. veldgewas; 9. paardeslee; 11. vogel; 12.
muzieknoot; 13. gril; 15. gesloten; 16. fraai
dier; 19. persoonlijk vnw.;-20. bijwoord;
21. historisch kledingstuk; 26. mager; 27.
bontgekleurde papegaai; 28. nummer
(afk.); 29. hoofddeksel; 31. walkant; 32.
dun uitgesneden reep vis; 34. bezieldheid;
35. van tijd tot tijd.

Verticaal: 1. soort hert; 2. persoj
vnw.; 3. kleefmiddel; 4. onderrichM
voegwoord; 6. gevolg; 8. harig; 10. ü1
ve trekken; 12. saai (fig.); 14. flesvo
hout; 15. kletir; 17. geschikt om gepl"'
worden; 18. onverduisterd schijnend^
wijfje van het hert; 22. ijzerhouo"
grond; 23. wars van laagheid; 24. zW«
walvis; 25. maatstaf van lichtsterkte:
Europeaan; 30. telwoord; 32. muzieW
33. tegenover (afk.);

Uitgeversmaatschappij
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<3piccolo's
In de Cramer 37, Heerlen
Postbus 3100, 6401 DP Heerlen
Postgiro: 1035100
Bank: ABN 57.75.35.935
Fax: 045-739364

Piccolo's
Over 1 kolom, in kleine letters met één woord in
hoofdletters. Minimumhoogte: 10 millimeter. Prijs per
millimeter hoogte: ’ 1,20.
Afwijkende tarieven voor rubrieken: Proficiat en Vermist
Gevonden / 1,00 per mm, Onroerend Goed en. Bedrijven Transakties ’ 1,60 per mm.
Reuzepiccolo's
Over 1 of 2 kolommen, in 4 mogelijke lettergrootten met
minimaal één woord in grotere letter (14-punts).
Minimumhoogte: 10 millimeter. Foto's, logo's en
illustraties zijn mogelijk. Prijs per millimeter hoogte per
kolom: ’ 1,60.
Advertenties onder nummer: ’ 7,50.
Bewijsnummers op aanvraag: ’ 4,75.

Prijzen exclusief 6% BTW. Betaling contant of met
de acceptgirokaart die u wordt toegezonden.
Enkele rubrieken UITSLUITEND a contant en mét
legitimatie.

Telefonisch opgeven
045-719966
Maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur. Opgave - in de
regel - tot 12.00 uur daags voor plaatsing.
Schriftelijk opgeven
Opgave via de 1e post daags voor plaatsing.
Persoonlijk opgeven |
Via de balie van onze kantoren maandag lm vrijdag
8.30-17.00 uur. Voor plaatsing op zaterdag en maandag
geldt donderdag 17.00 uur.

Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden
voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door
niet, niet tijdig of onjuist plaatsen van advertenties.

Het Limburgs Dagblad wordt dagelijks gelezen door
meer dan 250.000 personen van 15 jaar en ouder.
(Bron: Cebuco Summo Scanner) 79232

Ppr«snnppl annhrtri Als u ons voor 12 uur 's mor-personeet aanbod gens belt staat uw p|CCO
Voor VAKBEKWAME bin- LO de volgende dag al in het
nen- en buitenschilderwerk- Limburgs Dagblad. Tel. 045-
-zaamheden: 045-210020. 719966.

Personeel gevraagd
Meisjes gevraagd met

MDGO-opleiding
richting mode en kleding

Wij bieden een leuke baan met goedewerksfeer CAO-loon
Vaste baan niet uitgesloten.

Tel. 04493-4788.

Brouns Fashion Group Holland bv
te Hoensbroek zoekt voor direct:

modinettes, leerlingmodinettes, part-time krachten,
thuis-werksters en thuiswerk-groepen.

Bel: 045-225890, dagelijks tussen 9-12 uur.
Gevraagd ervaren

ijzervlechters
Goede verdiensten. Tel. 04743-1613.

Delmach Bouw Nederland b.v.
vraagt met spoed

bekistingstimmerlieden
Zonder ervaring is het onnodigte solliciteren.

Gelieve telefonisch een afspraak te maken met
de heer H.G.J. van der Werf.

Horselstr. 1, 6361 HC Nuth. Tel. 045-242282.
DELMACH MACHINE- EN STAALBOUW NEDERLAND

zoekt voor haar diverse projekten
Bankwerkers

Electromonteurs
Pijpfitters

Ervaring is een vereiste
Sollicitaties na tel. afspraak.

Horselstraat 1, 6361 HC Nuth. Tel. 045-242285.

Limburgs Dagblad
vraagt actieve

bezorg(st)ers voor Schimmert
Voor meer info over de aard van het werk, de duurvan de
bezorgroute en de hoogte van de verdiensten en extra's, |
kunt u tijdens kantooruren even langskomen of bellen: I1 Geerstraat 5, Heerlen. Tel. 045-717719.

Gevraagd parttime-krachten
voor bediening terras-café-restaurant in Mechelen.

Ervaring gewenst maar niet vereist. Tel. 04455-1950.
Gevraagd

Groepsvervoerchauffeur m/v
Pers. aanmelden na tel. afpr. 045-444444.

Puntelstraat 32a, Simpelveld.

Nivoo b.v.
De zaak in betere vrije-tijds kleding zoekt

part-time of full-time verkoopster/verkopers.
Bel dagelijks tussen 9.00-12.00 uur 045-710046.

Gevraagd op zo kort mogelijke termijn:
Ervaren Prothese-technicus m/v

Ervaren Gips-technicus m/v
Part-time chaufeur/se voor plusm.

13 uur/week.
Sollicitaties schriftelijk en/of telefonisch richten aan:

T.T.L Rapiro, Locht 68a, 6466 GX Kerkrade.
Tel. 045-411839. t.a.v. Dhr. R. Roymans.

Tempo-Team Uitzendbureau
heeft direct werk voor:

Magazijn-medewerkers m/v
voor bedrijven in Heerlen en Kerkrade. De werkzaamhe-
den bestaan uit het klaarzetten van bestellingen en het

laden en lossen van vrachtauto's.
Voor informatie:

045 - 71 83 66, Ingrid Driessen
HEERLEN, OP DE NOBEL 1/AKERSTRAAT.

Tempo-Team Uitzendbureau
heeft direct werk voor:

Produktie-medewerkers m/v
voor een bedrijf in Roermond. De werkzaamheden bestaan
uit het inpakken en stapelen van produkten op pallets. Bent
u full-time beschikbaar? Prima! Maar ook part-time,
weekend- of vakantiewerk is mogelijk. De verdiensten zijn
zeer goed. Eventueel is vervoer geregeld. Wilt u snel aan

de slag? Kom dan langs of bel ons.
Voor informatie:

04490 - 5 61 56, Mariëlle Schutgens of Ingrid van der Veld.
GELEEN, RIJKSWEG ZUID IA

Ervaren container-
wagenchauffeur

(niet internationaal) dient in bezit te zijn van
chauffeursdiploma. Containerverhuur J. Raike,

Lage Frontweg 15, Maastricht. Tel. 043-212743.

Tl ISOLA TIE

EHA
Asterstraat 103, Geleen, tel. 04490-41858, vraagt

Isolatie-plaatwerkers
en -monteurs

met ervaring, voor projecten in binnen- en buitenland.
Gezocht internationale

chauffeurs
Zonder ervaring onnodig te reflecteren.

Tel. 045-444300.
Internationaal Transportbedrijf P. Starmans, gevestigd te

Bocholtz, verzorgt internationale transporten.
Wegens uitbreiding van de transportaktiviteiten ontstaat

op korte termijn een vakature voor

Administratief medewerker (m/v)
welke belast zal worden met:

* het verwerken van financiële administratie
* de facturering

* het beheer van het secretariaat
FUNCTIE-EISEN:

* ervaring in een soortgelijke functie
* bekendheid met geautomatiseerde administratie

* voltooide opleiding M.E.A.0.-B.E. of M.B.A.
* leeftijd tussen 25 en 35 jaar.

WIJ BIEDEN:
* salaris in overeenstemming met de funktie

* afwisselend werk.
Schriftelijke sollicitaties kunt U sturen naar:

Int. Transportbedrijf P. STARMANS, De Baan 40,
6351 BL Bocholtz.

Wij zoeken een
Kapper/kapster

Ben je creatief, modern, is je
vak ook je hobby? Bel dan:

Hairstudio
All-lnn

Tel. 04498-52040.
Dactylo Uitzendburo

zoekt met spoed

produktie-
medewerkers

m/v
U kunt in dag- of ploegen-
dienst op verschillende tij-
den diverse werkzaamhe-
den gaan verrichten. Wij

kunnen bij een aantal rela-
ties in Sittard en omgeving
kandidaten plaatsen. Bij

voorkeur bent u in het bezit
van eigen vervoer. Bel of

kom langs voor meer infor-
matie bij Dactylo Uitzendbu-
ro in Sittard, Rijksweg Zuid
63, 04490-14190 Of Beek,

Stationsstr. 9, 04490-74404
Becu bouw vrgt. voor div.

projecten in Keulen en
M.Gladbach

metselaars en
einschalers

voor accoordwerk Duits
verz. Hoog accoordloon

Mld. tel. 045-351655.
Bouw en ingenieurburo
Brunssum vraagt voor lang-
durende werken omg. Aken,
Keulen BETONTIMMER-
LIEDEN, metselaars, ijzer-
vlechters ook kolonnes.
Wekelijks gelden hoog loon.
Soll. na tel. afspr. 045-
-229529 Trichterwg 125, Brs/
Treebeek.
Fa. WGW Bouw. Voor direct
gevr. voor Duitsland MET-
SELAARS, betontimmerlie-
den. Ook colonnes. 045-
-231336/ 230477. Hommer-
terweg 77, Hoensbroek.
DAMES gevr. v. privé, goe-
de verdiensten, werktijden in
overleg. 045-462805.
St. Tropezbar zoekt BAR-
DAMES, gar. loon. 04490-
-15828, na 21 uur 17402
Gevr. nette taxichauffeurs
CAO' BETAALD, Heeren-
weg 267, Heerlen.
ADVERTENTIEVERKO-
PERS/STERS. Ruime bij-
verdiensten, thuiswerk per
telefoon. Mogelijkheden:
tfree-lance, part-time, loon-
dienst. Schriftelijke reacties:
Indo Doetinchem b.v.
Postbus 439, 7000 AK Doe-
tinchem
Met spoed gevraagd voor
Duitsland METSELAARS,
betontimmerlieden, ook co-
lonnes, tel. 0949-2234-
-81072 van 9 tot 14 uur b.g.g.
045-722539 ook in 't
weekend.
Gevr. ervaren BETONTIM-
MERLIEDEN en metselaars
akkoord. Hoog loon. Tel.
045-250930 of 250238.
TAXICHAUFFEUR gevr.
omg. Kerkrade, voor week-
enddienst. 045-460014.
Gevr. voor direct MEDE-
WERKERS voor horecabe-
drijf, leeft. v.a. 18 jr. Tel.
04406-13558.
Gezocht ervaren FRITURE-
HULPEN met en zonder er-
varing voor Friture Angelo
Vaals en Kerkrade. Tel.
04454-2203.
KAPSTER gevraagd. Da-
mes- en herenkapsalon
Hanssen, tel. 04493-1488.
Part-time AARDAPPEL-
VENTER gevr. Tel. 04492-
-1859 na 17.00 uur.
Nette BARDAMES gevr.
cafe-bar In den Hook,
aanm. ma. t/m zat. vanaf
20.00 uur 045-750924.
Bakkerij Senden vraagt
BROOD-en banketbakker.
Tel. 045-453873.
Op zoek naar leuke colle-
ga's en best betaald "vakan-
tie"werk schoonh.salon
vraagt nog een. medewerk-
ster op PART-TIME basis.
Info 045-352044.
Nette zelfst. WERKSTER
gevr. voor dins. 9.00-14.00
en vrijd. van 9.00-14.00. Br.
o.nr. B-4598 L.D., Postbus
3100, 6401 DPHeelren.
Gevr. MEDEWERKER/
STER A.G.F.-afd., 32 uur p.
week, liefst met enige erv.
Tev. winkel/bediende/maga-
zijnbediende, leeft. 17-22 jr.
32 uur p. week. Edah-Ha-
melers Kerkrade. Tel. afspr.
045-461199.

AKB-Hulsberg B.V. vraagt
met spoed ervaren colonnes
timmerlieden voor werk in
Aken. Tel. 045-230045 of
045-310348 / 04405-1236.
AKB Hulsberg BV vraagt
met spoed IJZERVLECH-
TERS voor werk omgeving
Aken. Tel. 045-230045,
04405-1236 of 045-310348.
Pretpark de Valkenier vraagt
voor direkt voor het hele sei-
zoen 1990 (16-5-'9O t/m 30-
-9-90) vaste MEDEWER-
KERS voor kassa's, restau-
rants en attracties. Geen va-
kantiewerkers. Lft. 15 t/m 19
jr. Soll. na tel. afspr. 04406-
-12289.
Voor Part. Onderh. gevr.
BEHANGER en schilder.
Schildersbedr. P.M. Seve-
nich & Zn, Willemstr. 13,
Kerkrade. 045-413251.
Gevr. parttime LEERLING-
SERVEERSTER te Valken-
burg, tel.afspr.o44o6-13570
Handige JONGEMAN ge-
vraagd, ca. 18 jaar, voor
magazijn- bakkerijwerk-
zaamheden. Super van Op-
pen, Gladiolenstr. 216,
Kerkrade. Tel. 045-422281.
Vakantiewerk in Luxemburg,
Ned. eigen, van kl. hotel-
rest, zoekt nette HULP voor
juli/aug. Rest. Le Bistrot,
Kleinbettingen G.D. Luxem-
burg. 09-352399709.
Gezin, woonachtig in Ter-
wormdael Hrl., met een ba-
by van enkele maanden,
zoekt een liefdevolle, be-
trouwbare en rustige OP-
PAS, die evt. bereid is licht
huish. werk te verrichten, in
beginsel om de andere
week in de morgen-uren.
Tel. 045-719736.
Zwembad Simpelveld vraagt
vanaf 1 juni gediplomeerde
BADMEESTERS M/V v.a.
18 jr. Inl. na 18.00 u. 043-
-436813/045-442556
Gevraagd beslist ervaren vr.
FRITUREHULP. Tel. 045-
-418725.
Wij zoeken met spoed erv.
BETONTIMMERLIEDEN
voor werk in Duitsl., tegen
hoge betaling. 045-464158.
Wir suchen für sofort oder
spater BAUARBEITER,
Maurerkolonnen, Einscha-
lerkolonen und Eisenflech-
terkolonen. Bei sehr guter
verdienstmöglichkeiten. Te-
Ie: 09-49-2157-5033., Büro-
zeiten: Mo. bis Fr. 8.30 Uhr
bis 15.30 Uhr.
Gevraagd vrouwelijke part-
time HULP in cafetaria/
snackbar, lft. 18-25 jr. Tel.
045-213451.
'Gevr. nette vlotte VROUW,
lft. 25-35 jaar, voor café-
werkzaamheden, in dag- en
avondzaak. Aanmelden na
11.00 uur Meezenbroeker-
weg 124, Heerlen.
Gevr. MEDEWERKER al-
gem. dienst, leeft. 17 jaar,
32-urige werkw. Inl. Tel.
045-271177.
Gevraagd KELNER/SER-
VEERSTER. Skelterbaan
Valkenburg, tel. 04406-
-12685.
SUPPERS verspreidingen
Hulsberg vraagt enkele se-
rieuze bezorgers voor Heer-
len, Hoensbroek en Bruns-
sum. Inl. 04405-3702 van
9.00-16.30 uur.
Hoge verdiensten, prettige
werksfeer in exclusieve club
MEISJES gevr. voor middag
en of avonduren. Open van
maand, t/m vrijd. van 14.00
tot 2.00 uur. Intern mogel.
04755-1854.
Wij zoeken, voor onze slage-
rij een gemotiveerd WIN-
KELMEISJE, tussen 17 en
20 jr. Geïnteresseerden
kunnen schriftelijk of telefo-
nisch kontakt opnemen. Fa.
Slagerij Kapell, Tudderen-
derweg 104, Sittard. Tel.
04490-12197.
LEERLING-KAPSTER gevr.
15 a 16 jr. v. 2 dgn. p.w.
Coiffure van Hooren. Wilhel-
minastr. 21 Sittard. Tel.
04490-15037.
Wegens uitbreiding gevr.
CHAUFFEUR kipauto, 6x6
en/of huifwagen. Tevens bij-
rijder/oproepkracht, evt. va-
kantiewerk, lft. 18-19 jr.
Rompen Transport Meche-
len. Tel. 04455-1502 na 18
uur.
Gevr. MAGAZIJNMEDE-
WERK(ST)ER voor brood-
snijden en inpakwerkzaam-
heden en een ervaren ver-
koopster. Echte bakker Jos
Driessen, Rdr. Hoenstr. 59*,
Hoensbroek. Tel. 045-
-212706_

FRITUREHULP M/V of aan-
komend kok gevraagd.
Skelterbaan Valkenburg, tel.
04406-12685.
TAXICHAUFFEURS ge-
vraagd, full-time en part-ti-
me. Pers. aanmelden Aker-
straat Noord 132, Hoens-
broek.
Gevr. FRITUURHULP,
Srtack-bar De Markt, Nuth.
Tel. 045-244429 na 11.30 u.
Wegens uitbr. van ons team
vragen wij een ERVAREN
full-time verkoopster; -1 er-
varen part-time verkoopster.
Prettige werksfeer in zeer
modern bedrijf. Traiteur sla-
gerij Jos Aben, Hoensbroek.
Tel. 045-212813.
Voor direct gevr. VRACHT-
WAGENCHAUFFEUR voor
vrachtauto met aanhanger.
Transportbedrijf Frans Bei-
ten, Galjoenweg 68, Maas-
tricht. Tel. 043-631888.
Nette WERKSTER ge-
vraagd voor 5 uur per week.
Tel. 04490-52790.
Diverse part-time VER-
KOOPSTERS voor snack-
bar te Kerkrade (2 avonden)
Tel, info 045-457845.
Zelfst. WERKSTER ge-
vraagd. Tel. 045-740633.
Gevraagd VERKOOPSTER
slagerij, evt. part-time: erva-
ring. Hoofdstr. 4, 6436 CE
Amstenrade. Tel. 04492-
-1239.
Nette WERKSTER gevr.
voor schoonhouden van
winkef en bedrijfsruimten 4
morgens p. week van 8 tot
10 uur. Br. o.nr. B-4626 LD,
Postbus 3100, 6401 DP Hrl.

BUFFETBEDIENDE M/V
gevraagd. Skelterbaan Val-
kenburg, tel. 04406-12685.

Te huur gevraagd
Te huur of te koop gevr.
BOERDERIJ met stallen en
weiland opknappen geen
bezwaar. 045-750238.

OG te huur

Te huur
nw. opslaghal, 375 m2mcl.
alle voorzien, voor winter-

opsl. van 1 okt. - 1 juni
Geleen-

Krawinkel
ml. 04490-48888.

Te huur HEERLERHEIDE
benedenwoning voor net
ouder paar of oudere heer.
Tel. 045-419144.
BOYENETAGE te huur in
centrum Geleen per 1 juni,
pr. ’ 875,- mcl. Tel. 04490-
-52038.
Te h. Bedrijfsruimte 30x12m
mcl. kantoorruimte met telef.
c.v. en ruime parkeergele-
genh. Tevens opslag moge-
lijkh. 20x6m. 3 km van DSM
vestiging. Pr.N.O.T.K. Tel.
04490-15678.
Te huur APPARTEMENT te
Kerkrade. Tel. 045-454708.

Te huur te Geleen: ETAGE,
’575,- excl. Tel. 04490-
-47120.

Te huur in KERKRADE bo-
yenwon. 4 kamers, bene-
denwon. 2 kamers. " Inl.
04457-1548.

Onroerend goed te koop aangeboden

Het nieuwe huizenmagazine
is er weer!

Boordevol informatie over wonen in Zuid-Limburg.
Zowel bestaande woningen als nieuwbouw.

Nummer 186, uitgave mei/juni 1990
BEL VOOR GRATIS TOEZENDING
STIENSTRA MAKELAARDIJ B.V.
Tel. 045-712255 of 043-252933.

Informatie op de bouwplaats
heden 18 mei van 17.30-18.00 u.

* Hoensbroek, De Dem: De laatste halfvrijstaande woning
is medio dit jaarvoor bewoning gereed. Z-vorm. woonk. ca.
34 m2mcl. open keuken. 3 Slaapk. resp. 12, 10 en 8 m2.

Badk. met douche, v.w. en mogelijkh. voor 2e toilet.
Hobbyzolder ca. 42 m2(bereikbaar via schuiftrap). Berging

(evt. uit te breiden tot gar.) Prijs ’ 140.813",- v.o.n. (excl.
een rijksbijdrage van ’ 41.000,-). Netto maandlast ca.

’ 634,-. Adres: Vermeerstraat te Hoensbroek.
INL. STIENSTRA MAKELAARDIJ B.V.

Tel. 045- 71 22 55.

Brunssum, Wilhelminastr. 15
zeer ruim halfvr. woonh. nabij centrum m. keld., 3 gr.

slpks., gr. zolder m. vaste trap. Vraagpr. ’ 122.000,- k.k.
Ass. kantoor Van Oppen B.V.

Lindeplein 5, Brunssum, 045-254543, vraag de Infofolder.

Brunssum: Heggerank 24
halfvr. woonh. m. dubb. garage, 4 slpk., badk. m. ligb., gr.

zold.. Prijs: ’ 138.000,- k.k.
Ass. kantoor Van Oppen BV

Lindeplein 5, Brunssum. 045-254543, vraag de Infofolder.

Open huis
zaterdag 19 mei van 1 tot 2 uur.
Obbicht Beelaertstraat 29

RH

Voor bewoning gereed, vrijstaand landhuis met vrij uitzicht.
Bouwperceel 370 m2. Koopprijs ’ 239.000,- v.o.n. excl.

bouwrente. Inruil eigen huis mogelijk.
Mulleners vastgoed 04490-18911

Alle banken en hypotheek-
instellingen onder één dak!
Gratis advies bij de Lim-
burgse HYPOTHEEK Cen-
trale. Tel. 04490-39016 en
04498-58797. Dé specialis-
ten met kennis van zaken.
Door samenwerking met
DUITSE Makelaar, zoeken
wij dringend huizen in elke
prijsklasse in Limburg. Di-
rekte aankoop is mogelijk.
Wijman & Partners Vast-
goed. 045-728671.
Te k. Luxe zeer goed onderh
BUNGALOW. Van alle ge-
makken voorzien, mcl. rol-
luiken en markiezen,
’285.000,-. Johan Frisostr.
35, Spaubeek. 04493-2266.

SCHAESBERG, Willem II
laan 28, op A-stand gelegen
halfvrijst. woonh. met gr. ga-
rage, gr. woonk. met parket,
compl. keuken, pr.n.o.t.k.
Wijman & Partners Vast-
goed. 045-728671.
KERKRADE. Grote g.o. wo-
ning m. prakt.ruimte. Ge-
schikt voor account/verze-
kering/atelier. 045-453519.
LANDGRAAF, Hoefveld 68,
halfvrijst. woonh. Ind; hal,
woonk., keuk., 4 slpk., badk.
met ligb. en 2e toilet, gar.,
tuin. Vr.pr. ’ 169.000,-k.k.
Tel. 045-316249

Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Bedrijfsruimte
i. i ii i 'm i'" im im i „,;,, ii i i...... ui.'.

Te huur of te koop gevraagd

Garagebedrijf
omgeving Heerlen / Valkenburg

Br.o.nr. B-4548 L.D., Postbus 3100, 6401 DP, Heerlen.

Kamers aangeboden/gevraagd
Ruime mooie kamer cen-
trum HEERLEN, studenten-
huis, ’3OO,- p.mnd. Tel.
045-421524.
Kamer te huur in rustige
buurt nabij C-HEERLEN.
Tel. 045-711525.
C-HEERLEN kamer met kl.
slaapk. ’ 375,- all-in. Tel.
045-713013.
Stagair zkt. (gem.) kamer,
HEERLEN, voor juni, juli,
aug. Max. ’ 300,- mcl. Tel.
013-421131.
Te h. gemeub. kamers te
GELEEN voor nette mensen
met gezamelijke badkamer
en keuken. Tel. 04743-1579
ZIT/SLPK. douche, keuken,
te huur te bevr. Gladiolenstr.
173, Kerkrade.
Rustige ziekenverzorgster
zoekt bij RK gezin of hospita
kamer in Sittard. I.v.m. onr.
werk. Br.o.nr. B-4619, LD
Heerlen, Postbus 3100,
6401 DP Heerlen.
Gem. ZIT/SLPK. met cv,
douche, keuken. Pannes-
heiderstr. 1, Kerkrade.

Gemeub. kamer, 10 min.
loopafst. centr. HEERLEN,
ml. tel. 09-3212238034.
HEERLEN-Centrum kamer
in studentenhuis. Tel. 045-
-455755 of 719482.
Gemeub. kamers te huur.
Hoogstr. 152, NIEUWEN-
HAGEN. Tel. 045-317215.

Bouwmaterialen
BETONKLINKERS sierbe-
strating en tuinmateriaal.
Betonfabriek Gebrs. Creu-
gers, Economiestr. 46,
Hoensbroek. Tel. 045-
-213877. (achter Herschi).
KANTELDEUREN, roldeu-
ren, sectiedeuren met of
zonder afstandsbediening in
23 maten direkt leverbaar.
Afstandsbediening compu-
ter gestuurd, geschikt voor
alle soorten garagedeuren
compl. met zender voor uw
auto. Fa. Straten, Eijkskens-
weg 18, Geulle. 043-641044
DAMOISEAUX Heerlen ver-
koopt en verhuurt meer dan
u denkt! (Verhuur zonder
borg). Tel. 045-411930.

Kanteldeuren en rolluiken
bestellen? STRATEN Voe-
rendaal bellen. Ook voor in-
dustrie. Tenelenweg 8-10.
Tel. 045-750187.
Te koop een partij MUL-
DERPANNEN. Tel. 045-
-252049.
GOLFPLATEN garage, br.
2.75, h. 2.20, I. 5.40 mtr. Pr.
’500,-. Tel. 045-715477 of
740112.

Reparaties
TV/VIDEO reparatie. Zonder
voorrijkosten. Görgens. In-
dustrieterr. Abdissenbosch-
Landgraaf. Tel. 045-314122

VROKO voor Uw koelkast
en diepvriesreparaties.
045-441566 17 u. 461658.
Diepvries- en KOELKAST-
REPARATIE zonder voorrij-
kosten. Bel Geleen 04490-
-45230 Service binnen 24 u.

Hobby/D.h-z.
SCHUURTJES, tuinhuisjes,
kippe- en hondehokken, ve-
le afm., reeds vanaf ’ 195,-;
Houtbouw Übachs, Eygels-
hovergracht 39, Kerkrade-
Vink, tel. 045-460252.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

Winkel & Kantoor

Burocenter
Koop - Huur - Huurkoop

* Computers vanaf ’ 54,- per maand
* Laserprinters vanaf ’ 89,- per maand
* Faxapparatuur vanaf ’ 49,- per maand

* Copiërs vanaf ’ 39,- per maand
* Kasregisters vanaf ’ 25,- per maand

* Telefooncentrales vanaf ’ 50,- per maand
Dorpstraat 125, Brunssum.
Tel. 045-273525

Autotelefoon
Storno 940 Handsfree

v.a. ’ 80,- p/m.
Kreuze Telecom. Limburg,
Burg. Lemmensstraat 263a,

Geleen, 04490-40444. :
Te k. KASSA Sweda, type J2855, computersysteem !spec. voor cafetaria en fritu-
re, 11/2 jr. oud. 04756-3010.

Faks
v.a. ’ 39,- p/m

Kreuze Telecom. Limburg,
Burg.Lemmensstr. 263a,

Geleen, 04490-40444.
Te koop glasdeur KOEL-
KAST, pr. ’1.650,-. Te
bevr- 045-320862.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Landbouw en Veeteelt
ONDERDELENBANK.
Tel. 04493-2715.
Wij hebben nog WEIDE-
GANG voor enkele jaarling-
hengsten. V.a. direct. Tel.
04405-1651/1653.
Denkt u erover om het
MELKKWOTUM te verko-
pen, schrijf dannaar Br.o.nr.
B-4609, Limburgs Dagblad,
Pb. 3100, 6401 DP Heerlen.
Te k. aangeb. D-PONY en
E-pony. Tel. 04492-1038 of
06-52980935.

WEIIAND te k. 1.3 HA plus
pachtvrij met wateraansl. in
Rimburg. Br.o.nr. B-4620,
L.D. Postbus 3100, 6401 DP
Heerlen.

Transacties
KOOPJE!! Luxe winkelin-
ventaris voor modezaak oa.
8 mtr. koperen rekken enz.
Alles compleet. Tel. 04406-
-16019.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Auto's
Donderdag 10 t/m zaterdag 19 mei

Toyota en Caravan-show bij
Mengelers in Landgraaf

In samenwerking met Caravancentrum Beckers BV
organiseren wij van donderdag 10t/m zaterdag 19 mei as.

een speciale Auto-Caravan-Show. U bent van harte
welkom op maandag t/m zaterdag van 9.00 tot 18.00 uur en

donderdag (koopavond) van 9.00 tot 21.00 uur.

Tevens bieden wij aan een Kip Kampeerauto t. HB7 5-pers.
VW Campingbus en div. auto-occasions van alle merken.

Autobedrijf Mengelers BV
Baanstraat 129, Landgraaf. Tel. 045-318888.

Profiteer nu!!!
KARCHER HD 595

Hogedrukreiniger, 500 Itr./uur, 100 bar.
Compleet met hogedrukslang 10 mtr., spuitlans,
wasborstel, reinigingsmiddel en wandconsole.

NU SPECIALE VOORJAARSPRIJZEN!

In de Cramer 31, Heerlen.,
Tel. 045-716951.

Maastricht
Zondag 20 mei a.s.

geopend
van 10.00 tot 17.00 uur.

Autoparc Maastricht, Randwijck
Wijk 29, Maastricht.

Gelegen langs autoweg Maastricht-Eysden.

Op alle A 1auto's van
Jos Bogman Kerkrade b.v.

1000 korting of 1000 accecoires
* aktie loopt van 18 t/m 23 mei a.s.

Drie maanden 100% garantie
* bij reparatie gratis leenauto, benzine rek. kliënt

Hamstraat 70, Kerkrade. Tel. 045-423030.

Officiële Ford-dealer voor Kerkrade. Simpelveld. Wittem, Vaals eo.

Jos Bogman Special
Ford Fiesta KR 2 i 1.6,

1989, 3-drs., zwart, 8000 km.
Hamstraat 70, Kerkrade. Tel. 045-423030.

Officiële Ford-dealer voor Kerkrade. Simpelveld. Wittem, Vaals eo.

Jos Bogman Special
Ford Scorpio 2.0 GL (LPG)

5-drs., groen metalic, 49.000 km.
Hamstraat 70, Kerkrade. Tel. 045-423030.

Officiële Ford-dealer voor Kerkrade. Simpelveld, Wittem. Vaals e.o.

,
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Proficiat Sarah

flflJ^ ■ ■

Pap, Mam en van je
2 aapjes en 2 draakjes

Vandaag ook op LD-TV!
Proficiat

Jeanette

aEJBBPffIr fIMP-;''-': IÉ jwR

MCp **Bf 'ij»» »
vaF *** slïsmi

Met je 12e verjaardag
van je broertje Guido,
Mam, Pap, Oma, Opa

en de rest van de familie.
Een poot van Charlie.

Proficiat

> «* .Ii

aaw . 'uAW luc..
Met jullie 12 Vs jarig huwelijk

Van Mam en Trudy.

Dag collegaj,

flflKJP^ :-ftllilllïi' iiiliii

WamtJÊ

Prettige dag gewenst mw
12Va-jarig dienstjubile^

Je keukencollega's
Douvenrade___^

Gefeliciteerd met je

25 jarig jubilee

Je familie T(
,

Vandaag ook op LPjl>

Reageren op
advertenties onder
BRIEFNUMMER.

Stuur uw brief (voldoend*
gefrankeerd) naar he*

Limburgs Dagblad,
Postbus 3100, 6401 DP
Heerlen en vergeet nis'

links onder op de
enveloppe het nummer u'

de advertentie te
vermelden.

Communie

Wilt u het communicantje
feliciteren?

Dat kan!
Bel nu het Piccoloteam voor meer informatie:

045-719966

Proficiat
Vincent

Met je 1e Heilige Communie
Mamma, Debby, Lorenz,

Opa, Oma en Walter.

Reageren op
advertenties ondef

BRIEFNUMMER ~Stuur uw brief (voldoe^
gefrankeerd) naar rie

Limburgs Dagblad. .
Postbus 3100, 6401 v
Heerlen en vergeetn'

links onder op de
enveloppe het nummef

de advertentie te
vermelden.

Auto Klankstad .
Kaalheidersteenweg 185, Kerkrade. Tel. 045-4139 16'

Extra aanbieding
showroomklare auto's 0 KM
Fiat Panda * Fiat Uno * Fiat Tipo * Fiat Croma

tot ’ 5.000,- korting

Occasion-weekend
Bij aankoop van eén occasion va. ’ 7.500,- ontval

Philips radio/cassetterecorder type 552 ,$inclusief diefstal-slede ’Luxe sierwieldoppen ’ .4
Luxe vloermatten ’ Lfl;
TOTAAL "’ 8^

voor één Tientje
Jos Bogman Special

Ford Escort 1.6 i
1989, 3-drs., rood, veel opties, 14.000 km.

' Hamstraat 70, Kerkrade. Tel. 045-423030.

Officiële Ford-dealer voor Kerkrade. Simpelveld. Willem. Vaa'5

Jos Bogman Special
Ford Escort 1.4 Bravo

1988, 3-drs., rood, 45.200 km.
Hamstraat 70, Kerkrade. Tel. 045-423030.

Officiële Ford-dealer voor Kerkrade, Simpelveld. Willem. Vaa

Jos Bogman Special
Ford Sierra 2.0 cl Sedan

1987, Mercury Grey, 20.132 km.
Hamstraat 70, Kerkrade. Tel. 045-423030.

Officiële Ford-dealer voor Kerkrade. Simpelveld. Wittem. Vaa
A

T.k. prachtige sportieve
Ford ESCORT, 1.3 GL, s-
drs., schuif-kanteldak, kl.
rood bwj. 83 Steeg 33 Stem
Opel ASCONA 1900 aut.
'79; Honda Accord 4-drs.,
aut. '79 enz. Garage Piet de
la Roy en Zn., Hoofdstr. 114,
Hoensbroek. 045-212896.

Voor Piccolo's zie verder pagina 6

Te koop DATSUN 120 ;:„!{
d.rood, LPG, super zui
mcl. radio/cass., 9°smagn. velgen, bandm 1- \t13, vr.pr. ’700,--
-04490-73101. __-<^
AUDIIOO aut. 5 cyl. H'gö.'
trekh. APK 3-'9l ’l' ,
tel. 045-230346.

Limburgs Dagblad



Wens centraal
,j het denkenvan de paus staat
ri J^ens centraal. „De weg van

" Kerk is de mens," schreef hij
ij, 1979 in zijn eerste encycliek
da k

mptor hominis'. De aan-
tip ri

voor de mens blijkt ook uit, derde weg die de paus tussen
l Pitalisme en socialisme pro-
cljert te vinden. Al in zijn ency-
(iQs 'Sollicitudo rei socialis'88) keerde de paus zich tegen
jj *el het ongebreideld kapita-
le als de linkse ideologie van

v n collectivisme dat de mens

Mexico ging hij vorige week in
tinen e "°PRervlakkige" opvat-
q § dat bij de omwentelingen in
h e s}~Europa het kapitalisme
Zie

6 getriomfeerd. Sommigen
ty

n het kapitalisme als de enige
j

g voor de wereld, maar gaan
(jj*\ voorbij aan de problemen
(j het kapitalisme in het bijzon-
Q
« in deDerde Wereld heeft ver-

jjrz aakt, zo zei JohannesPaulus

ïv
hii frend voor deze paus is dat
aa hjdens zijn recente bezoek
in[?. -tsjechoslowakije een nieuw
Jaa ief aar»kondigde. Volgend
Sc
,r zullen de Europese bis-

Sv °Ppen zich op een speciale
beraden over de beteke-

Se Van de recente gebeurtenis-
(j 'n Oost-Europa en de rol van.kerk bij de opbouw van eenj>wEuropa.

Paus liet in Praag al blijkenar het volgens hem heen
eHiri r moe^ een nieuw ver-
W Europa komen, dat niet al-
*arri F>°htiek en economisch van
ftiet 1S' maar o°k rekening houdt
dim e CL,iturele en geestelijke
2innsies' Eur°Pa moet zich be-
tej^6o °P zijn christelijke wor-
L: aldus de paus, die al her-
Hj "elijk heeft gepleit voor een
pa Uwe evangelisatie van Euro-
schir'aar secularisatie, onver-
°P d

gheid en consumptiedrift
ait moment hoogtij vieren.

'Diseipline'
Seri^ e paus meer democrati-
Mej*g. van de samenleving be-
trist his hiJ een dadelijk te-
de lar'der van meer invloed van
schn gen> of het nu om bis-gg^Pgen, priesters of leken
VW HIJ heeft de macht van het
hij n aan versterkt. Bovendien is
de . let gevoelig voor kritiek op
geb; "ding van de kerk op het
ver^d van de sek suaiiteit. Zo
het g Kgt hij de afwijzing vantfelpl uik van voorbehoedmid-
h et ; terker dan paus Paulus VI
V £ encycliek 'Humanae Vi-s^heeftbedoeld

Het is typerend voor het huidige
klimaat in het Vaticaan dat de
positie van de bisschoppencon-
ferenties onder anderen door
kardinaal Joseph Ratzinger, de
invloedrijke president van de
Vaticaanse congregatie voor de
geloofsleer, ter discussie wordt
gesteld. In Mexico, waar de rege-
ring omvangrijke porgramma's
voor gezinsplanning op , touw
heeft gezet, zei de paus nog dat
mensen die „de mogelijkheid om
een kind te ontvangen kunstma-
tig verhinderen, zich van God en
Zijn wil afsluiten."

Johannes Paulus II legt de na-
druk op discipline en gehoor-
zaamheid, zoals niet alleen bij de
benoeming van nieuwe bis-
schoppen in Keulen, Salzburg en
Chur bleek, maar ook theologen
als Hans Küng, Edward Schille-
beeckx en Leonardo Boff heb-
ben ondervonden. De theologen
worden door de paus niet gezien
als wetenschappers die zich
moeten bezinnen op vernieu-
wing van de leer van de kerk,
maar als verdedigers daarvan.
De verklaring van Keulen klaag-
de vorig jaarniet alleen over het
ontnemen van de leerbevoeg-
heid aan 'bekwame' theologen,
maar noemde de houding van de
paus ook in strijd met het kerke-
lijk wetboek. Dit bepaalt dat alle
gelovigen niet alleen het recht,
maar soms zelfs de plicht hebben
hun mening onomwonden aan
de paus kenbaar te maken.
Hoewel de paus ongetwijfeld de
kritiek op zijn beleid kent, laat
hij zich er niet door storen. „Deze
paus is een visionair mens en is
daarbij ook zeer consequent: hij
heeft een doel voor ogen en daar
wijkt hij nietvan af," aldus kardi-
naal Simonis, die de manier
waarop deze paus zijn ambt uit-
oefent zo groots vindt, dat het
niet in woorden kan worden uit-
gedrukt.

Ook de Nederlandse Rooms-Ka-
tholieke Kerk heeft de gevolgen
van het beleid van deze paus on-
dervonden. Johannes Paulus
ging door met het beleid van
paus Paulus VI om bisschoppen
te benoemen die door progres-
sieve katholieken met wantrou-
wen werden begroet. Hij pro-
beerde de 'communio' (gemeen-
schap) onder de bisschoppen te
herstellen door middel van een
bijzondere synode, die in 1980
onder zijn leiding„de belangrijk-
ste problemen van theologische
en pastorale aard" in de Neder-
landse kerkprovincie besprak.

De bisschoppen pasten zich aan
de Vaticaanse wensen aan. Zij
spraken uit dat de priesteroplei-
ding weer zou voldoen aan de
Vaticaanse richtlijnen en dat het
onderscheid tussen gewijde
priesters en diakens enerzijds en
niet-gewijde pastoraal werk-
(st)ers anderzijds zou worden
versterkt.Ook op het gebied van
de liturgie, katechese en oecu-
mene moesten de Nederlandse
rooms-katholieken zich aan de
door het Vaticaan gestelde gren-
zen houden.

Tijdens zijn bezoek aan ons land
in 1985 drukte de paus de bis-
schoppen nog eens op hethart de
besluiten van de bijzondere sy-
node uit te voeren. Het bezoek is
geen succes geweest, hoewel Si-
monis na afloop zei dat de bis-
schoppen het „wezenlijk ge-
slaagd" vonden. De belangstel-
ling was gering, yan communica-
tie tussen de paus en de Neder-
landse kerk was nauwelijks spra-
ke en het bezoek heeft het katho-
licisme in ons land niet versterkt.
Simonis kondigde een nieuw 'ge-
loofsboek' voor de Nederlandse
kerk aan, maar daarvan is later
afgezien.
Het moet voor zowel de paus als
de bisschoppen een wrange ge-
dachte zijn dat het belangrijkste
gevolg van het pausbezoek het
ontstaan van de Acht Mei Bewe-
ging is geweest.

Bevolkingsonderzoek leidt tot vroege opsporing

Sterfte borstkanker
kan flink afnemen

ALKMAAR - Het bevolkingsonder-
zoek op borstkanker kan bij de
vrouwen van 50 tot 70 jaar op den
duur leiden tot een daling van het
aantal sterfgevallen met 630 per jaar
ofwel 33 procent. De vrouwen die
niet overlijden, mogen gemiddeld
rekenen op vijftien extra levensja-
ren. Dat betekent een winst van
260.000 levensjaren als het bevol-
kingsonderzoek 25 jaarwordt voort-
gezet.
Dit blijkt uit een recent onderzoek
van het Instituut voor Maatschap-
pelijke Gezondheidszorg in Rotter-
dam. De arts S. van derKooij, secre-
taris van de Ziekenfondsraad,
maakte de resultaten gisteren in
Alkmaar bekend bij de start van hetbevolkingsonderzoek in Noordelijk
Noord-Holland. Ria Lubbers droeg
daar het eerste mobiele screenings-
centrum op borstkanker over. Dat
was tevens het officiële begin van
het landelijk bevolkingsonderzoek
op borstkanker.
Het project wordt geleidelijk uitge-
breid en in 1994 kunnen alle vrou-
wen tussen de 50 en 70 jaar om de

twee jaar een mammogram (een
röntgenfoto van de borsten) laten
maken. Vroege opsporing van ge-
zwellen vergroot de kans op een
succesvolle behandeling, waarbij
ook minder vaak borstamputatie
nodig zal zijn.

Sterfgevallen
In Nederland heeft een vrouw 8 pro-
cent kans op borstkanker. leder jaar
wordt deze ziekte bij 6.000 vrouwen
ontdekt. Bij 60procent van hen is de
tumor dan al groter dan twee centi-
meter. Het aantal sterfgevallen is
2.500 per jaar.

Het Rotterdamse instituut heeft bij
zijn studie ook rekening gehouden
met gegevens uit kritische beschou-
wingen die de afgelopen tijd in de
medische pers zijn verschenen over
de zin van bevolkingsonderzoek op
borstkanker. Volgens de auteurs is
de sterfte al aan het dalen doordat
vrouwen tegenwoordig met afwij-
kingen in de borst eerder naar de
dokter gaan.

binnen/buitenland

Karol Woytila
zeventig jaar

Paus Johannes Paulus II zal
in de annalen worden ge-
noemd als iemand die door
zijn onverzoenlijke houding
tegenover de communistische
regimes mee heeft gewerkt
aan de democratisering van
de Oosteuropese landen. Te-
gelijkertijd zal hij de geschie-
denis ingaan als een paus die
niets voelde voor democrati-
sering van de Rooms-Katho-

lieke Kerk en die de macht
van het Vaticaan ten opzichte
van de plaatselijke kerk aan-
zienlijk versterkte.

Karol Woytila, die op 16 okto-
ber 1978 verrassend tot paus

werd gekozen, wordt van-
daag 70 jaar. Het is de ge-
woonte, dat de verjaardag
van de paus niet op zijn ge-
boortedag maar op de feest-
dag van zijn naamsheilige
wordt gevierd.

Dat betekent dat het Vati-
caanse raderwerk stilligt op
defeestdag van de H. Carolus
Borromeus (4 november).

Paus versterkte macht
Vaticaan aanzienlijk

Wezenlijk
aandeel
dan
democratisering
Oosteuropese
landen

Van onze redactie buitenland
- Enkele weken voor zijn zeventigste

erJaardag kon paus Johannes Paulus II naar Tsjechoslo-
wakije reizen, iets wat een jaar geleden nog voor volstrektnrnogelijk werd gehouden. Mede omdat de paus altijd het
j^ttimunisme heeft bestreden, nodigde president Vaclav
flavel hem als een der eerste buitenlandse leiders naar het
fiieuwe' Tsjechoslowakije uit. Eerder had de paus al in Po-
eh laten zien dat een ontoegeeflijke houding tegenoveren vijandig regime de beste manier is om zon bewind tot
concessies te dwingen.

de paus beseft ook dat
Ijji^Promissen soms noodzake-
st

JK zijn. Onlangs zei hij dat het
he>Ten van de m §rote meerder-
w la- rooms-katholieke Litou-ws naar onafhankelijkheid ge-
n. cntvaardigd is, maar dat dit
jet °^e hervormingen van Sov-
jnl'President Michail Gorbatsjov
2

gevaar maë brengen. De paus
gde tijdens zijn ontmoeting

ste *-*orDatsjov eind vorig jaar
ün toe voor diens beleid vanPcrestrojka.

Verveling
Leegloop en verveling hebben een
negatieve invloed op de motivatie
van de militair. De leidinggevende
moet daarom zo veel mogelijk zor-
gen voor zinvol werk.De meeste mi-
litairen ervaren ook het gebruik van
schunnige en beledigende taal als
storend. Volgens de onderzoekers
moet daar streng tegen worden op-
getreden.

Normoverschrijdend gedrag wordt
gedeeltelijk veroorzaakt omdat de
militair soms niet weet waar hij aan
toe is. In de krijgsmacht worden im-
mers activiteiten beoefend, die al-
leen in extreme omstandigheden
zijn gewettigd, maar in het gewone
leven ten strengste verboden.
Daders en slachtoffers van geweld

in de krijgsmacht zijn meestal on-
derling uitwisselbaar. Ze maken
deel uit van dezelfde groep, zijn
soms dader en soms slachtoffer.
Voor hun diensttijd zijn nogal wat
militairen eens met de strafrechter
in aanraking geweest. De onderzoe-
kers pleiten er voor het strafrechte-
lijk verleden van aspirant-militairen
grondiger te onderzoeken en stren-
gere toelatingscriteria te hanteren.

Geweld in leger valt mee
Van onze parlementsredactie

DEN HAAG - Ernstige vormen van
geweld komen in de krijgsmacht
niet vaker voor danin derest van de
samenleving.'Meestal gaat het om
lichte vormen van agressief gedrag.
Agressie en geweld zijn in een orga-
nisatie als de krijgsmacht nooit he-
lemaal te voorkomen, vooral omdat
eigenschappen als agressiviteit en
vijandigheid zeer persoonsgebon-

den zijn. Militairen melden bijna
nooit dat ze slachtoffer van gewéld
waren.

Dat concludeert het Instituut voor
sociaal-wetenschappelijk onder-
zoek van de Katholieke Universiteit
Brabant in een rapport dat gister-
ochtend aan minister van Defensie,
Ter Beek, is aangeboden. De meeste
geweldsvoorvallen in het leger doen
zich 's middags voor en alcoholge-
bruik kan dan ook niet als de be-

langrijkste oorzaak worden aange-
wezen, zo concluderen de onderzoe-
kers.

Verscherpt toezicht kan een rem-
mende werking hebben op agressief
gedrag, maar dan moet niet-provo-
cerend worden opgetreden door de
meerdere. De onderzoekers twijfe-
len eraan of de leidinggevenden
daartoe in staat zijn. Binnen de op-
leidingen (zowel voor dienstplichti-
gen als voor beroepsmilitairen)
dient daar uitdrukkelijk aandacht
aan te worden besteed.

# Paus Johan-
nes Paulus II
zal de geschie-
denis ook in-
gaan als een
ware wereldrei-
ziger. In de
twaalf jaar van
zijn pausschap
bezocht hij een
veelheid van
landen in alle
werelddelen. Op
bijgaande foto
omhelst een la-
chende paus de
president-voor-
het-leven van de
Afrikaanse
staat Malawi,
Kamuzu Ban-
da. Johannes
Paulus II be-
zocht Malawi
een jaar gele-
den.

Kamers
Naarmate de leef-en werkruimten
met meer personen moeten worden
gedeeld, neemt de kans toe om
slachtoffer te worden van agressief
gedrag. Eén op de drie geënquêteer-
den slaapt met zes ofmeer personen
op een kamer. De onderzoekers me-
nen dat schaalverkleining moet
worden nagestreefd, zodat te grote
concentraties militairen worden
vermeden.
De mogelijke vorderingen bij het
bestrijden van het geweld moeten
worden nagegaan door jaarlijks of
tweejaarlijks slachtofferenquêtes te
houden onder het (jonger) militair
personeel.

De meest voorkomende vormen
van geweld in de krijgsmacht blij-
ken: belediging van een gelijke, ver-
storen van de nachtrust, bed op
scherp stellen,-onder de douche zet-
ten en voor 'flikker' uitmaken.

Douanecontrole
op goederen

deugt niet
Van onze verslaggever

ROTTERDAM - De douanecontrole
op de goederenstroom deugt niet.
Er is vaak te weinig bekend over de
verplichtingen van de aangevers en
het toezicht op de aan de grens op-
geslagen goederen is gebrekkig.Dit
staat in een intern rapport dat in op-
dracht van de Directie Douane van
het ministerie van Financiën is ge-
maakt.

Het rapport geeft een overzicht van
de knelpunten bij de vorig jaargere-
organiseerde douane. Het blijkt dat
de douane onderbezet is en geen
prioriteiten durft te stellen.
De onderbezetting heeft te maken
met het openstellen van de Europe-
se binnengrenzen in 1992. Het aan-
tal douaniers moet met enkele dui-
zenden worden terug gebracht. Het
ministerie van Financiën wil dat
doen via natuurlijk verloop en een
wervingsstop. Ondertussen neemt
het werk van de douane echter toe.

Op 1 januari van dit jaar heeft de
douane door interne verschuivin-
gen op het ministerie er 100 mensen
bijgekregen. Per 1 julikomen er nog
eens 200 man bij. Maar het is duide-
lijk dat dit onvoldoende is om de
problemen het hoofd te bieden.

Het rapport geeft aan dat de douane
meer onderscheid moet maken tus-
sen de herkomst van goederen (uit
EG-landen of daarbuiten) en tussen
grote en kleine expediteurs. Daar-
naast moeten betere keuzen worden
gemaakt uit de mogelijkheden tot
controle.

Soms is het voldoende om alleen te
kijken of de ladingbrief klopt, een
andere keer is het beter om een hele
container uit te laden en alles te tel-
len. Tussen die twee uitersten be-
staan nog andere gradaties van con-
trole.

Begeleiding
gevangenen voor

deel mislukt
Van onze correspondent

DEN BOSCH - De begeleiding van
gevangenen voor een succesvolle
terugkeer naar de maatschappij is
goeddeels mislukt. Dat heeft dr
G.H. Veringa, voorzitter van de Cen-
trale Raad voor Strafrechtstoepas-
sing, gisterochtend gezegd bij de
opening van het symposium 'Ons
een zorg. In Den Bosch praten cri-
minologen, medewerkers van de re-
classering, de kinderbescherming
en het ministerie van Justitie over
de zorg voor specifieke gedetineer-
den.

In de afgelopen tien jaarwordt Jus-
titie steeds vaker geconfronteerd
met gevangenen met ernstige ge-
dragsproblemen. Het aantal psy-
chotische patiënten is sterk ge-
groeid. Het wordt dan ook steeds
moeilijker om programma's te ont-
wikkelen die gericht zijn op een
goede, persoonlijke behandeling ter
voorbereiding op een terugkeer in
de maatschappij.

Van de TBS-gedetineerden (gevan-
genen die ter beschikking zijn ge-
steld en een intensieve behandeling
ondergaan) blijkt 64 procent na
beëindigingvan de behandeling op-
nieuw misdrijven te plegen.
Veringa constateerde dat het gevan-
geniswezen in de afgelopen 25 jaar
een stuk humaner is geworden,
maar dat van een effectieve behan-
deling van gedetineerden weinig te-
recht is gekomen.

„Een effectieve behandeling, dat
was het ideaal van 25 jaar geleden.
Maar nu moet ik constateren dat het
ideaal van zijn voetstuk is gevallen.
Sinds 1964 is er veel gebeurd, maar
de oogst is geringer dan ooit", aldus
Veringa.
Volgens de voorzitter is Justitie bij
gebrek aan succes afgestapt van de
doelstelling om gevangenen te reso-
cialiseren. „De verbeteringsgedach-
te is in feite verlaten". De taakstel-
ling reikt volgens Veringa niet ver-
der dan gevangenen voor te berei-
den op de terugkeer in de maat-
schappij en de psycho-sociale scha-
de, die opsluiting nu eenmaal met
zich meebrengt, zoveel mogelijk te
beperken.
„Het gevangeniswezen verkeert in
een ideologische desoriëntatie",
stelde Veringa. Dat wordt volgens
hem het best geïllustreerd door de
nieuwbouw van gevangenissen. „Je
ziet het aan de gebouwen af. Ze heb-
ben een onbestemd karakter. Dat is
een blijk van armoede".

Volgens Veringa is de inrichting
van de nieuwe gevangenissen niet
gericht op specifieke behandeling
van gedetineerden. „Ze zijn primair
bedacht vanuit beheers- en organi-
satie-eisen".
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Auto's
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Jos Bogman Special
Ford Escort 1.6 L

1986, 3-drs., bruin metalic met A.B.S.
Hamstraat 70, kerkrade. Tel. 045-423030.

Officiële Ford-dealer voor Kerkrade. Simpelveld. Willem. Vaals e.o.

Jos Bogman Special
Opel Ascona 1.6 GT

1987, 3-drs., blauw metalic.
Hamstraat 70, Kerkrade. Tel. 045-423030.

Officiële Ford-dealer voor Kerkrade. Simpelveld. Wittem. Vaals eo

Renault aanbieding
Renault 5 TL 3-drs. bordeauxrood 1985
Renault 5 TLFlash uitv. Wayt 3-drs. uitv 1987
Renault 9 GTL stripingBecyl 1982
Renault 9 GTL Broadway 5-bak wit 1986
Renault 9 Louisiana uitv. bruinmet 1986
Renault 11 TL open dak 5-drs. wit 1986
Renault 11 GTL slechts 28.000 km 5-bak goud 1987
Renault2l TL striping 5-bak wit 1986
Renault 21 GTS veel extra's, lichtgroen 1987
Renault 21 GTS Monaco uitv. bruinmet 1988
Renault2lGTSSymphoniemetall.gr 1988
Renault 21 Nevada Combi 5-drs. 5-drs. wit 1986
Renault 25GTX blauwmetall 1986
Renault 25 GTS veel extra's, bruin 1988

Met volledige BOVAGGARANTIE
Smeets Opel

De Griend 2, Maastricht.

Te k. 7-pers. luxe toyota-bus
Model F 2.0 GL benz., stuurbekr., 2 elec. schuifd., getint

glas, kl. wit, bwj. '86.
Rötscherweg 54, Übach over Worms.

De mooiste inruilauto's staan bij
"7 OF'EEL-e

Haefland 2, Brunssum. Tel. 045-257700.

Hamstraat 211, Kerkrade. Tel. 045-412545.
BMW 316 nieuw model 1983 ’ 13.500,-
Audi 90 Quattro 1985 ’ 29.500,-
Seat Malaga 1.5GLX i demo, december. 1989 ’ 22.950,-
Seat Ibiza 1.2GL 1989 ’ 16.000,-
Seat Ronda 1.6 SX 1984 ’ 9.500,-
VW Golf GTI alle extra's 1989 ’ 35.000,-
VW Golf 1.81 Manhaften 1989 ’ 29.500,-
VWGolfl.Blsopkgetuned 1985 ’ 21.500,-
VW Golf 1.6LX sportint 1987 ’ 21.500,-
VW Golf 1.6 CL 5-versn 1984 ’ 12.500,-
VWPoIoCL 1985 ’ 11.000,-
VW Golf GTI div. extra's 1981 ’ 7.500,-
VW GolfGTI div. extra's 1979 ’ 6.000,-
Mercedes 260 E alle extra's 1985 ’ 45.000,-
Mercedes 200 E ASD 1988 ’ 44.000,-
Mercedes 190Dnw. model oktober 1985 ’ 28.500,-
Nissan Patrol 3.3 TD Van 1986 ’ 32.000,-
Nissan Sunny 1.6 SLXautomaat 1986 ’ 19.750,-
OpelKadett GSI div. extra's 1988 ’ 29.500,-
Opel Corsa 1.3 S 1987 ’ 13.500,-
Opel Kadett GT 1986 ’ 16.500,-
Opel Ascona 1.6LS 1987 ’ 15.000,-
Peugeot 205XRD 1985 ’ 13.950,-
FiatPanda34 1986 ’ 7.500,-
Fiatl27CL 1984 ’ 4.950,-
Mazda323 Sedan 1982 ’ 5.500,-
Skoda 105L 1987 ’ 4.750,-
Skodal2oL 1984 ’ 2.750,-
Ford Escort 1.61 1983 ’ 7.500,-
Ford Escort 1.3 Bravo 1988 ’ 17.500,-
Toyota Starlet DX 1986 ’ 9.750,-
Mitsubishi Galant 2.0 GL 1986 ’ 14.500,-

Combi Car Centrum
Volvo 240GL 1984
Passat Avance D 1987
Opel Omega 2.0 i 1989
Mazda 323 LX 1.3 1987
Renault2l Nevada 1988
Renault Espace 2000TSE '1987
Mercedes 230 TE 1986
VolkswagenPolo 1986
Mazda 626 Wagon 2.0 GLX PS 1990
Opel Kadett 1.6LS 1988

Uw stationcar-specialist in de regio
Combi Car Centrum

Langheckweg 2, Kerkrade
Industrieterrrein Dentgenbach. Tel. 045-463344.

Koopjes
w.o. bedrijf

Peugeot 305Bestel Van uit-
voering, bwj. '84, heel apart,

’ 4.300,-. Mercedes Benz
280 S aut., org. AGAM, bwj.
'83, ABS, airco enz. Exclu-

sief mooi, ’ 20.500,-.
Info 04740-2057 b.g.g.

04750-31410.

(bij Makado)

Zat. 19 mei 9-16 uur
Open Dag
Verkoop actie:
1 jaar GRATIS

wegenbelasting op
gebruikte wagens
vanaf ’ 7.500,-.

(bij Makado)

Zat. 19 mei 9-16 uur
Open Dag
Magazijn actie:

Vandaag 25% korting
op alles!

Van part. te k. MITSUBISHI
Galant turbo D, autom., m.
'86, wit, ’ 9.750,-, mr. kl. au-
to mog. 045-223169 na 18u.
Direkt KONTANT geld voor
Uw auto. Lucar Kerkrade.
Tel. 045-456963.

(bij Makado)

Opel Veetra
Nieuw en gebruikt

Uit voorraad leverbaar

(bij Makado)

Zat. 19 mei 9-16 uur
Open Dag

Werkplaats acties
Bon APK keuring a ’ 39,95

Gratis controle Suntester

Fiat
Uno 45 "Amico"

1987
28.000 km.

rood i

’199,-
-per maand

A.H.O.
Leasing

Tegelstraat 3
Brunssum

045-250675
Te k. BMW 320 6cyl, bwj.
'80, pr. ’2.950,-. Tel.
04405-2708 na 18.00 uur.

Autobedrijf
P. Floegel.

Galvanieweg 21, Echt.
Tel. 04754-85969

'82 Daihatsu Jeep’ 5.750,-
-'Bl Honda Prelude ’ 2.750,-

-'BO Honda Civic ’ 2.500,-
-'B2 Volvo 343 aut. ’ 6.000,-
-79 Volvo 343 aut. ’ 1.500,-

-'Bl BMW 320-6’ 5.750,-
-'BO BMW 318 LPG ’ 3.000,-

-'BO Kadett 13S ’2.000,-
-'Bl Renault 5 ’ 1.750,-
-'B4 Ford Siërra 1.6 4-drs

’ 9.000,-
-'B3 Opel Rekord autom. veel

extra's ’ 9.500,-
-'BO Peugeot 505 autom

’ 2.500,-
-73 VW Kever 1303Snieuw-

staat ’ 9.000,-
VW Transporter D Rev.

motor ’ 6.000,-
-'Bl Suzuki Van ’ 1.850,-

-79 Renault Savim D geslo-
ten bak kl. rijbewijs ’ 2.500,-

Ford Transit camper
opknapper’ 1.500,-.

Renault 5 GT
Turbo

een plaatje van een auto, kl.
wit, geh. compl. mcl. radio,
bwj. jan. '89, km.st. 26.000,
voor een zéér aantrekkelijke

prijs.
Kompier BV

Akerstraat 150, Heerlen.
Tel. 045-717755..

Auto landgraaf
Audi 200 Quatro turbo met
airco ABS '85; Audi 80 CC

wit '87; BMW 323ihartgr. '83
BMW 323izwart '81; BMW
628 CSI v. extra's '84; BMW

525iABS enz. '86; BMW
316 5-bak blauw '85; Opel

Rekord 2.2i '86; Opel Sena-
tor 2.5i'83; opelKadett 1.6
S '83; Opel Ascona I.Bi GT
'85; Opel Ascona 1.6 S 2x
'82; Citroen GSA XI '84;

Diahatsu Charmant 1.6LE
'83; Ford Siërra laser '85;

Honda Civic luxe '82; Lancia
Prisma 1.5 '85; Lada 2105

GL rood '86; Renault 21
GTS grijs '87; VW Passat

Stat. diesel '87; VW Golf GTI
grijs '81; VW Santana GX
grijs '85; VW Golf GTI 1.8
zwart '82; Volvo 240 GLE
grijs '83; Volvo 345 GL 1.4

'84-'B5.
Diesel

Audi 80 turbo diesel '86;
Daih. Charade VAN D '87;
Mits. Lancer 1.8 D '85; To-
yota Corolla 1.8 D '87; VW

Golf turbo D '86; VW Passat
D blauwm. '84; Mercedes

220Daut. '78.
Stationcars

VW Passat D Avance '87;
Renault 11 TD '84; Suzuki

Carry Pick-Up '85; Opel Re-
kord station '82.
Cabriolets

VWGolf cabrioGLS'Bl.
"Erkend Bovag-bedrijf

"Eigen werkplaats
"Financiering zonder aan-

bet. mogelijk.
* Alle keuringen toegestaan

"Inruil mogelijk
"Keuze uit 3-12 mnd.

garantie
"VVN keuringsstation

* Garantie boven ’ 10.000,-.

Kom vrijblijvend kijken en
vergelijken bij Auto Land-

graaf. Het adres voor de be-
tere gebruikte auto. Auto

Landgraaf, Heerlerbaan 74-
-76, Heerlen. Tel. 045-

-424268/424231.

Auto Landgraaf
Inruilers

BMW 732i'80 groen

’ 3.750,-; BMW 318 groen-
met. '79 ’ 2.250,-; Renault 5
aut. grijs '80’ 1.950,-; Mer-

cedes 240 D aut. '78

’ 3.950,-; Mazda 626 2.0
'82 ’ 3.950,-; Mazda 626
coupé '81 ’ 3.500,-; Mits.
Saporro 2.0 '80 ’ 2.250,-;

Honda Accord aut. '82

’ 4.950,-; Honda Civic '80

’ 1.950,-; Honda Quintet '82

’ 5.750,-; 2x Honda Accord
Sedan '79-'BO v.a.

’ 1.750,-; Datsun Cherry GL
'81 ’ 3.500,-; Lada 1.5 sta-
tion '82 ’ 2.250,-; 2x Re-

nault s'Bl-'B2 v.a. ’ 2.950,-
Opel Rekord 2.0 S aut. '80

’ 2.950,-; Ford Fiesta L '80

’ 3.750,-; Ford Taunus 2.0
LPG '80 ’ 2.750,-; Volvo

343 aut. '78 ’ 1.750,-; Re-
nault 1.8 GTI '80 ’3.250,-.

Financiering zonder aanbet.
mog. Inruil auto-motor mog.
Heerlerbaan 76, Heerlen.
Tel. 045-424268-424231.
Een gebruikte BMW kopen

met 2 jaar garantie en
financiële armslag?

Dat kan met het Unieke
BMW-autoplan!

Diverse jonge 3, 5 en 7
series in voorraad.
Uw BMW dealer

Kera
Kerkradersteenweg 5,

Kerkrade.

04^-452121
Te k. Datsun CHERRY m.
'83, ’3.900,-; Mazda 323
GT, '81, ’2.750,-; BMW
320.6, '81, LPG, ’3.500,-;
BMW 730 autom. ,79,
’2.900,-; Audi 80 L, '79,
’2.250,-; Skoda coupé,'B3,
’2.750,-; Opel Kadett, '80,
LPG, ’ 2.900,-; Honda Civic
'81, ’ 2.750,-; Renault Fue-
go TL, '81, ’2.750,-; Ford
Taunus, '79, ’ 1.850,-. Inr.
mog. 045-211071 Over-
broekerstr. 54, Hoensbroek.
FSO Prima SLX Inj. demo 1-
90; FSO Prima SLE 11-88;
FSO Prima SLE 8-88; Da-
da (Renault 12) 1-'B6; Seat
Fiora L 6-'B5; Skoda 120 L
10-'B5; Skoda 105 L 5-'B5;
Ford Fiesta 1.1 L 10-'B3;
Lada 2107 '83. FSO-dealer
SCHLOESSER, Industrie-
str. 9, Hoensbroek. Tel.
045-210345.
BMW 1602 bwj. '75 pr.

’ 1.750,-. Tel. 045-750347.

BMW 323 i, bwj. 2-'B6, kl.
delfinmet., km.st. 46.000,
nwe. licht met. wielen met
banden, mt. 195/50/15, ver-
laagd, voor- en achterspoi-
ler, get. glas, dure Pioneer-
inst., perf. st., pr.n.o.t.k. Tel.
045-245089.
Te k. prachtige sportieve ro-
de BMW 318 veel vernieuwd
en extra's, bwj. '81. Wiegel-
raderstr. 12, Bingelrade.
BMW 320-6 LPG, bwj. '82,
vr.pr. ’7.500,-. Tel. 045-
-351656.
Te koop BMW 520ibwj. '83,
kl. beige, 5-gang, 1e lak, i.z.
g.st., get. glas, nw banden,
APK/91, ’8.500,-. Tel.
04490-40382.
Voor liefhebber te. koop
BMW 1502, bwj. '77, br.
banden, alu. velgen, APK
mrt. '91, i.z.g.st., vr.pr.
’3.000,-. Tel. 045-712608
na 18.00 uur.
Te k. van part. BMW 318i,
bwj.'Bs, grijsmet., schuifd.,
sportw. etc. Te bevr. Op de
Vijfbunder 33, Vaesrade.
Te k. CHEVEY-VAN, bwj.
'81, met draaistoelen, 200
liter LPG, vr.pr. ’8.750,-.
Tel. 045-242838
Te k. begrafenisauto Che-
vrolet IMPALA 8 cyl., 5.7 ltr.,
bwj. 1975, 48.000 mijl. Na
18 uur tel. 045-421583
Te k. Chevrolet CORVETTE
targa top, bwj.'74 en '76. Tel
04498-53006 of 04490-
-10706.
Mooie CITROËN BK 14 RE,
goudmet., m. '84. Bernhard-
str. 12 Munstergeleen.
Te k. CITROËN AX 11 TRE,
4-'B7, 47.000 km., wit, i.z.g.
st., pr. ’11.000,-. Malberg-
str. 6, Voerendaal, 045-
-753273 na 18.30 uur.
Te k. Daihatsu ROCKY Sof-
top, veel extra's o.a hardtop.
Tel. 04490-77683 vr. na
18.00 uur, za. na 14.00 uur.
INKOOP goede auto's, cont.
geld. Joosten, Schamerweg
3, Maastricht. 043-634978.
In- en verkoop goede ge-
bruikte AUTOBANDEN met
garantie. Passartweg 39,
Heerlen. Tel. 045-222675.
Te k. GEVRAAGD auto's en
bedrijfsauto's, schade of de-
fect geen bezwaar, ook
sloop. Tel. 045-720200
Te k. gevr. alle MERKEN
auto's, schade geen be-
zwaar. Tel. 045-416239.
FIAT 131 Panorama CL
1600 Caravan, 4-drs., LPGr
inst., APK gek., mooie auto,
geen roest, bwj.'B3,

’ 2.600,-. Tel. 045-323178.
Fiat PANDA 45 S '83, wit, pr.
’2.500,-. nw. uitl. Renne-
migstr. 19, Heerlerheide.
Te k. Ford ESCORT type
'79, vr.pr. ’ 250,-. Tel. 045-
-317971 na 14 uur.
T.k. mooie Ford SIERRA 1,6
L, 3-drs., kl. groenmet., APK
tot 4-'9l, bwj.'B4, vr.pr.
’8.250,-. E. Casimirstr. 2,
Kakert-Landgraaf.
Te koop FIESTA L bwj. laat
'78, i.z.g.st. Kling Bemden
33, Brunssum.
Te k. Ford ESCORT 1.3, kl.
wit, sunroof, bwj. '80, i.z.g.st
APK 5-'9l, pr.n.o.t.k. Burg.
Dortanstr. 23, U. o. Worms.
045-316305.
Ford ESCORT 1,4 CL, bwj.
mei'B6, km.5t.56.000, 5-drs.
in st.v.nw., ’12.750,-, ml.
045-455778.
Automaat Honda CIVIC
M'Bl zilver APK 5-'9l z.
mooi! ’ 2.450,-,045-319328
Honda ACCORD, bwj. '79,
APK, i.pr.st. vast pr. ’ 550,-.
Tel. 045-213456.
Tek. Honda CIVIC'BI, i.z.g.
st., 3-drs. Vr.pr. ’3.500,-.
Tel. 045-315970.
Te k. Toyota HI-LUX 4 w.d.
bwj. '87, km 64.000. Rijks-
weg 89, Gronsveld. Tel.
04408-1252.
Lancia DELTA 1500, bwj.
'82, i.g.st. t.e.a.b. Tel. 045-
-224816.
MAZDA 626, (D), bwj. 1986,
tel. 045-323154.
Te koop MAZDA 626 LX s-
drs. bwj. '83, 5-bak enz.
’6.950,-. 045-316940.
MAZDA 626 automaat MBO
APK 5-'9l, vr.pr. ’1.150,-,
045-322619.
Te k. MAZDA 323 bwj. '78,
APK apr. '91, vr.pr.

’ 1.500,-. Voor info:
04490-20977.
Tek. MERCEDES 190, bwj.
'83, sportvlg., schuifd., ver-
laagd, vr.pr. ’19.500,-.
Beekstr. 13, Brunssum, tel.
045-255027.
Te k. MERCEDES 200 die-
sel, kl. zwart, bwj. '86, vr.pr.

’ 28.000,-. Inl. Kroontax,
045-224444.
Tek. MINI 1000, met. blauw,
APK 4-'9l, prijs ’1.750,-.
Tel. 045-723309
Te k. MINI 1100 Special kl.
antraciet, zonnedak, radio/
cass. 045-222318.
Mooie Mitsubishi LANCER
1200 GL bwj. '80, APK '91,
’2.250,-. 045-422610.
Te k. Mitsubishi CELESTE,
1e eig., bwj. eind '80, APK
2-'9l, vr.pr. ’1.250,-. Tel.
045-228398.
Te k. PAJERO Tubro diesel
2.5, bwj.'B7, km.st. 45.000.
Tel. 045-441470.
Te koop Nissan SUNNY 1.3
Trend, bjw. '88, rood, 3-drs.
pr.n.o.t.k. Tel. 045-444348
na 18.00 uur.
T.k. Datsun STANZA 1,8, 4-
drs. GL, automatic, bwj. 11-
-'B2, APK gek., kl. wit, vr.pr.
’3.750,-. Willem de Rijke-
str. 11, Kakert-Landgraaf.
Te k. Opel KADETT E 1.6
diesel, autom., bwj. 12-'B5,
APKO4-91, ’12.000,-. Tel.
04454-5774
Opel MANTA GTJ, nov. '82,
APK dcc. '90, kl. rood, pr.n.
o.t.k. Tel. 04407-2938.

Opel REKORD 2 liter,
schuifd., 4-drs., sportwielen,
APK '91, bwj.'Bl, zeer mooi,
’2.750,-. Tel. 045-323178.
Opel CORSA Berlina,
60.000 km, bwj. '85, div. ex-
tra's; Opel Kadett 1.3LS '85,
90.000 km, trekh. L en L.
Savelkoul, Autorservice
Bom, 04498-54656.
Te koop Opel ASCONA bwj.
'84, i.z.g.st., mr: mog. Te
bevr. Zonstr. 290, Kerkrade.
Te k. Opel KADETT, bwj.'Bs
kl. wit, i.pr.st., ’10.250,-.
Tel. 045-256917.
Te k. Opel KADETT hatch-
back, bwj.'B3, pr. ’5.700,-.
Tel. 045-250074.
Te k. KADETT E, bwj. '85,
5-drs. 1300 LS, met gas, kl.
wit, pr. ’9.750,-. Crutser-
veldweg 2, Kissel/Heerlen.
KADETT type 12 S, hatch-
back, '83, zeldz. mooi, elke
keur. mog. Kerkraderw. 166,
Hrl. -Te k. PEUGEOT 205
la Coste uitv., kl. wit, bwj.
4-'B5, div. extra's, i.z.g.st.,
vr.pr. ’11.500,-. Tel. 045-
-444418 na 20 uur.
PEUGEOT 205 GRD diesel,
4-drs., 5 versn. blauwmet.
116.000 km, bwj. '84. Pr.

’ 7.999,-. Tel. 04450-2826.
Te k. PORSCHE 924 turbo,
in pr. st., bwj. '79, ’ 12.500,-
Tel. 09-3211767670.
Te k. RENAULT 5 TC m. '86
roodm. ’ 7.500,- i.st.v. nw.
Piet Heinstraat 22, Geleen.
Te koop RENAULT 4 GTL,
bwj. okt. '81, kl. beige, i.g.st.,
APK 1-'91, radio en onderd.
045-751853, na 18.00 uur.
Te k. RENAULT 5 TL bwj.
'81, zeer mooi en zuinig
APK tot 4-'9l, zien is kopen

’ 1.350,-, tel. 045-325910.
ROVER 3.5 Saloon V8bwj.
'69, i.z.g.st., APK-gekeurd,
kl. grijs. Tel. 045-214612.
Toyota LANDCRUISER 3.4
diesel long-body '83, i.z.g.
st. vaste pr. ’ 13.500,-. 045-
-712689 van 18.00-20.00 u.
Golf GLi, CABRIOLET, con-
cours-cond. ’ 17.500,-. Re-
tersbeek 53, Klimmen.
VW GOLF Diesel, '86, d.
grijsmet., sportint., 5-bak,
schuifdak, trekh., br. banden
radio, in pr.st. 043-630919.
Te k. VW GOLF 1600 Avan-
ce, extra uitv., bwj. sept. '87,
kl. zwart, met kat., km.st.
70.000, pr ’15.800,-. Tel.
04454-3293 na 18.00 uur.
Te k. VW JETTA diesel, 4-
drs., bwj.'B6, i.nw.st.,

’ 11.500,-. 045-223681.
Te koop VW POLO Oxford
kl. rood, ca. 56.000 km, bwj.
'86, t.e.a.b. 045-271923.
GOLF bwj.'Bl, blauwmet.,
APK tot '91, ’3.750,-. Tel.
045-721660.
VW PASSAT diesel, 1984,

’ 8.500,-. Tel. 045-424147.
Te k. GOLF GTS 1800, kl.
wit, met alle GTI-opties, i.z.
g.st. km.st. 45.000, Tel.
04406-14262.
Voor liefhebber VW-SCI-
ROCCO GL, 1978, zilver gr.
met., zender uitbouw, ATS
7x15, Koni, verlaagd, nwe.
.gillet uitl. met fach., Good
Year NCT Eagle 195x50.
Recent gerestaureerd, vr.pr.

’ 8.750,-. 045-222530.
Te koop VOLVO 440 GL,
bwj. juni '89, km.st. ca.
10.000, kl. wit. Tel. 04499-
-1697.
Volvo 740 GL Limousine,
80.000 km, met schuif/kan-
teldak, electr. ramen en
centr. portiervergr., bwj. '86.
Met Bovag-garantie. L. en L.
Savelkoul, Autoservice Bom
04498-54656.
Automatiek VOLVO 66 GL
'81, APK 5-'9l, km. 38.000,

’ 1.950,-. 045-453572.
Te k. van Volvomedewérkei
VOLVO 340 GL Sedan 170C
blauwmet., '86, in pr.st., veel
extra's. 045-753054.
VOLVO 340 diesel, bwj. '86:
groen, nw. motor, ’ 8.300,-.
Tel. 04490-43565.
Te k. VOLVO 343 DLS, bwj.
'81, 2 liter, met LPG, pr.

’ 2.750,-. Tel. 04748-2977.
Te k. 25-50 AUTO'S var

’ 1.000,-tot ’6.000,-, APK.
Handelsweg 1, Susteren.
’5OO,- tot ’50.000,- vooi
Uw AUTO, schade of defect
geen bezwaar. Tel. 045-
-723076 of 727742.
Autohandel F.v. OPHUIZEN
biedt aan: Ford Fiesta 11i
CL, t.'9o; Mazda 323 GLX
1.3 5-drs. '88; Ford Escort
16 CL 5-bak '85; Ford Es-
cort 1100 Laser 5-bak, div.
extra's '84; Mitsubishi Ga-
lant Turbo D '85; Citroen BK
14 RE 5-bak 11-'B5; Nissan
Micra FDX '85; Opel Ascona
16S 4-drs. '83; Mazda 626
GLX 20 diesel 11-'B4; Tal-
bot Horizon SX aut. '80; Su-
baru 1800 GLS autom. '82;
Mitsubishi Saporro '80; Ci-
troen Visa GT 5-bak '83;
Opel Kadett 13 S berl. 5-drs.
'81; Audi 100 5S '82; Peu-
geot 305 GL i.z.g.st. '79;
Ford Escort 13 GL aut. '78;
Opel Ascona 20 S '78; Fiat
127 speciaal 5-bak '82; Re-
nault Fuego TX 2.0 '81;
Honda Civic '78; Peugeot
504 Tl aut. '78 ’ 1.500,-. In-
koop, verkoop, financiering.
Diverse inruilers. Akerstr. N.
52C, Hoensbroek. 045-
-224425. Geop. van 10.00-
-19.00 u. Zat. 10.00-17.00 u.
GOLF D '78 ’1.450,-; Ke-
ver '71 ’1.250,-; Kadett '79
’950,-; Escort ’950,-; Fie-
sta '79 ’ 1.250,-; Datsun '79
’950,-; Mini '78; Golf '78.
04499-3398 / 5204.

Enkele goedekope auto's
van ’l.OOO,- tot ’3.000,-.
APK gekeurd, o.a. Kadett,
Renault, Ford, Golf, en ge-
bruikte onderdelen. P.
Nuytsstr. 157, Heerlerheide.
Tel. 045-213038.

Garage LOVEN Heerlen BV
Topoccasions: Mazda 626
Sedan 1.8 GLX '88; Mazda
626 HB 2.0 LX '87 met LPG;
Mazda 626 HB 2.0 GLX '84
en '85; Mazda 626 HB 1.6
LX '85; Mazda 626 Coupé
2.0 '88 met LPG; mazda 626
Coupé 2.0 GLX '86 en 3x
'87; Mazda 626 Coupé 1.6
LX '83; Mazda 626 HB 2.0
Diesel LX '86; Mazda 323
Sedan 1.5 GLX '87; Mazda
323 Sedan 1.3 GLX 2x '87;
Mazda 323 Sedan 1.5 GLX
2x '86;; Mazda 323 Sedan
1.3 LX 2x '86; Mazda 323
Sedan 13 GLX 2x '85; Maz-
da 323 Sedan 1.7 Diesel
GLX '88; Mazda 323 1.7
Diesel GLX Estate '88; Maz-
da 323 HB 1.3 Sport '87;
Mazda 323 HB 1.1 LX '87;
Mazda 323 HB 1.3 LX 85 en
'86; Mazda 323 HB 1.5 GLX
'86; Mazda 323 HB 1.6 i
GTX '86; Opel Kadett 1.3
Club Royal open dak 28-10-
-88; Opel Kadett 1.2 '85 en
'86; Opel Kadett 1.3 '87;
Opel Kadett Sedan 1.3 S
'86; Opel Ascona 1.6 S '83;
Opel Omega 1.8 S '87;
BMW 315 '81; Honda Civic
1.2 '82; Ford Fiesta 1.0 C
'87; Ford Fiesta 1.1 S '88;
Ford Escort 1.3 C '86; Ford
Escort 1.3 Laser 86; Ford
Siërra 2.0 GL Laser LPG-
onderb. '86; Ford Siërra 1.6
Laser '85; Peugeot 405 SRI
1.9 '87; Lada Stationcar
2104 1.5L'B6; Subaru Justy
GL aut. '88; Seat Ronda '85;
Renault 25 TS zeer mooi
'85; VW Jetta '87; Volvo 340
'86. Goedkopere inruilers:
Datsun Laurel aut. 6-cyl. '82
4.500,-; Opel Ascona 1.9
'79 ’3.500,-; VW Passat
aut. '74 ’750,-; VW Polo
'77 ’ 1.750,-; Volvo 343 DL
'80 ’3.950,-; Mazda 323
HB 1.5 '81 ’4.250,- Mazda
323 '80 ’2.750,-; Mazda
323 aut. '80 ’2.750,-. Ver-
zekering en eigen financie-
ring. Palemigerboord 401,
Heerlen. Tel. 045-722451.
Gekeurde Bovag-occasions
Nissan Cherry 1.7 3-drs.
diesel 7-'B5; Nissan Sunny
1.4, LX, 3-drs, 9-'B9; Nissan
Sunny 1.3' 4-drs, trend, 2-
85; Lada Samara 1.3 3-drs.
7-'B7; Lada Samara 1.3 3-
drs., 5-88; Lada Samara
1.5 3-drs. 1-'B9; Lada 1200

S 1-88; Lada 1200 S 5-'B5;
Lada 2105 1.5 6-'B4; Lada
2107 1.6, 6-'B7; Lada 2105
1.3, 4-'B7; Honda Civic 1.3
3-drs. de Luxe, 9-'B7; Re-
nault 5 TL Le Car 1-'B5;
Hyundai Pony 1.5 Olympic
3-88; Citroen BK 1.4 RE
10-'B7; Subaru Justy 1.2,
'87; Opel Ascona 1.6 S, 2-
82. Autobedrijf CHIARADIA
tevens officieel verkoop en
service van Lada en Nissan.
Trichterweg 122, Brunssum.
Tel. 045-212843.
Autobedr. Bert ARETZ & Zn.
Kapelweg, Palemig Hrl. Tel.
045-721268, biedt aan, on-
der volledige gar.: Opel Cor-
sa 1200 S '88 rood, 3-drs.

’ 13.500,-; Nissan Micra '87
brons-metal. ’12.500,-;
Kadett 1200 LS wit 5-drs. z.
mooi ’11.900,-; Kadett
1600 diesel '85 ’8.750,-;
Ford Escort 1600 GL alle
extra's, 5-drs., ’11.500,-;
Mazda 323 automaat '84
43.000 km ’8.750,-; Peu-
geot 205 GR 5-drs. en s-
bak ’ 8.750,-; VW Kever '84
metal.blauw ’8.000,-; Ford
Sierra 1600 GL 5-drs. '83
’9.750,-; Opel Ascona '83
1600 S, ’4.950,-; Porsche
924 metal.zilver met ANWB
rapport '79 z. mooi
’15.500,-; VW Golf 1600
GL '78 ’2.100,-; Golf GTL
'85 wit a.nw. ’ 17.500,-. Te-
vens APK keurstation en al-
le reparaties.
Meer geld voor uw auto.
Geen 18,5% BTW. Autobe-
middeling, "Centrum" vraagt
voortdurend APK-gekeurde
AUTOMOBIELEN. 045-
-227395 b.g.g. 04459-1665.
Citroen BK 19 GTI zwart
17.000 km. '89; BK turbo
diesel schuifdak blauw
9.000 km. '89; BK 16-klep-
per rood schuifdak 35.000
km. '88; BK 16 TRI break
schuifdak rood 7.000 km.
'88; BK 19 TRS wit schuif-
dak 12.000 km. '89; BK TRD
automaat schuifdak zilver
'87; BK 16 TRS zilver '83;
BK 19 GTI zilver schuifdak
'89; BK 19 RD zilver schuif-
dak '87; BK 16 TRI wit '88;
AX GT schuifdak zilver '88;
AX 14 TRS 5-drs. blauw '88;
Nissan Vanette 8-pers.
2300 cc beige '89; BMW 518
blauw '83; Renault TS zilver
'81; Ford Escort met schade
5-drs. 1600 zilver '84; Suzu-
ki bestel rood '81. Bovag
May CRUTZEN, Hunsstraat
33 Übachsberg 045-752121
Volvo 740 turbo, '86; Audi
80 S '89, ’ 32.500,-; Volks-
wagen Golf Manhattan '89

’ 21.500,-; Volkswagen
Golf Tour '88 ’18.750,-;
Ford Scorpio 2.0 CL '88

’ 26.500,-; Ford Scorpio
2.0 i CL 5-bak, '86
’22.500,-; Ford Siërra 2.0
CL combi '88 ’23.500,-;
Ford Siërra 2.0 Laser aut.
'86, ’ 16.250,-; Ford Siërra
1.8 en 1.8 LPG Laser '87
’15.750,-; Ford Siërra 1.6
CL'B7 en'BBv.a. ’ 17.500,-
Ford Siërra 1.6 Laser '86
’14.500,-; Ford Escort 1.4
CL '87 ’15.500,-; Ford Es-
cort 1.6 Ghia Aut. bwj. '83
’8.250,-; Citroen BK 1.4
RE'B6 ’ 10.500; Citroen AX
1.0 E '87, ’9.750,-; Citroen

Visa 1100 '85 ’7.250,-;
Opel Rekord 2.0 S '85

’ 10.750,-; Peugeot 309 '87
’13.500,-; Renault 25 TS
'86 ’15.750,-; Volvo 340
Diesel '85 ’ 9.500,-; Mazda
626 2.0 GLX Coupé '87
’17.750,-; Mazda 626 1.6
'87 ’ 15.500,-; Nissan Blue-
bird 1.6 '86 ’14.500,-. Bo-
vaggarantiebewijs, Autobe-
drijf P. van DIJK en Zn.
Hompertsweg 33, Landgraaf
045-311729.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Ford FIESTA 1.4 S '87; Mit-
subishi Colt GLD '86; VW
Passat turbo D '87; Opel
Manta 3x o.a. 20 GTE '83;
Opel Senator 30 E aut. m.
'80; VW Derby LX m. '81;
Ford Escort 1600 sport aut.
'79; Ford Taunus 16 L combi
m. '81; Citroen HY Camper;
Triumph TR7 cabriolet nwst.
Hoofstr. 200, Hoensbroek.
045-227395.
Ford Siërra 2.0 5-bak Sedan
'87; Kadett 1200 '86; Ford
Siërra 1600 5-drs. '87 nieuw
model; Opel Ascona 1600
5-drs. '82; VW Golf CL 1300
'86; Ford Siërra 2.0 GL s-
drs. stationcar '86; Opel Ka-
dett 3-drs. '87 automatic;
Opel Kadett Sedan '87; Opel
Kadett 1200 Stationcar '82;
Opel Kadett 1200 S Station-
car 5-drs. '85; 2x Opel Cor-
sa 1200 S GL '87; Opel Ka-
dett 1300 '82 ’5.500,-;
Honda Civic aut. '83; Opel
Kadett 1600 '85; Mitsubishi
Celeste '79 ’ 1.750,-. Auto's
met Bovaggarantie. Inruil en
financiering. APK-keurings-
station. Stan WEBER Auto-
bedrijf, Baanstr. 38 Schaes-
berg. Tel. 045-314175.
Opel ASCONA '80, Berlina,
spec. uitv.; VW Jetta '81,
zeer mooi; Mazda 323 au-
tom. '80; Honda Quintet, '81;
Talbot Horizon, '83; Triump
Spitfire, '78. Grote beurt plus
APK samen ’240,-. Auto-
bedr. John. Osojnik, Trips-
str. 24] Eygelshoven. Tel.
045-460734.
Wij geven het MEESTE voor
uw auto! U belt, wij komen!
045-422610, ook 's avonds.
INKOOP alle type auto's
vanaf ’ 500,- tot ’ 30.000,-.
Tel. 045-427671.
INKOOP alle type auto's
vanaf ’ 500,- tot ’ 30.000,-.
Tel. 045-411572.
Te k. BMW 728i, bwj. '80, kl.
zwart, chrome randjes en
spoilers. 045-214244.
Te k. BMW 323-i, bwj. '84,
alle extra's, ’16.950. Tel.
04493-2903.
Van Iste eigen. CHEVRO-
LET Monte Carlo Targa, bwj
'79, autom., 8 cil., topcond.,
’9.750,-. 045-211071.
Te k. Fiat PANDA 45, bwj.
'82, kl. rood, APK 2-'9l, Pr.
n.o.t.k. 045-270100.
Te k. Fiat BERTONE Xl/9,
bwj. 1179, APK tot 4-'9l,
wegens mil. dienst, vr.pr.

’ 4.800,-. 04454-2092.
Te k. i.z.g.st. Ford SIËRRA
16L, kl. rood, km.st. plm.
72.000. Tel. 045-441172.
Te k. Ford ESCORT, bwj.
'86, km.st. 23.000, pr.n.o.t.k.
Tel. 043-614341.
Te k. Ford TAUNUS 16L,
bwj. '79, APK t/m 3-11-'9O,
vr.pr. ’ 1.000,-045-253627.
Te k. Ford CAPRI 16S, bwj.
'79, APK tot 5-'9l met re-
serve motor, sportv., kl.
zwart, zeer mooi. vr.pr.

’ 2.450,-. 045-752259.
Te k. Honda CIVIC, bwj. '80,
i.z.g.st., APK-gek. ’1.950,-
Tel. 045-323178.
Te k. Honda ACCORD 4 de-
luxe, bwj. '82, APK, i.nw.st.,
vr.pr. ’ 5.500,-. 045-257871
Te k. Honda ACCORD EX,
mod. '80, APK t/m sept. pr.

’ 1.000,-. Tel. 045-217831.
Te k. Opel KADETT 1.6 D,
bwj. '85, kl. wit, div. extra's,
pr. ’11.500,-. Tel. 04490-
-23649.
Te k. VOLVO 340 GL Sedan
1700cc met veel extra's, bwj
'87. Tel. 045-225247.

Sloopauto's
RAPIE Stiba lid vraagt loop-
sloop- en schadeauto's, met
vrijwaringsbewijs. Locht 70,
Kerkrade. 045-423423.
Te k. gevr. loop-, sloop- en
SCHADE-AUTO'S. Ik betaal
de hoogste prijs in Limburg.
Tel 045-254049.
Te k. gevr. sloop- en
SCHADEAUTO'S. Autoslo-
perij Marxer, 045-720418.
Te k. gevr. SLOOP- en
schade auto's, tev. in- en
verkoop gebr. auto-onderd.
O Körfer. Tel. 045-229045.
Te koop gevraagd: loop-
sloop en SCHADEAUTO'S,
Ik betaal de hoogste prijs in
Limburg. Tel. 045-254081.
Te k. gevr. SCHADE- sloop-
en loopauto's, in- en ver-
koop gebr. auto-onderdelen
Tel. 045-411480.
Te k gevr loop- en SLOOP-
AUTO'S. Tev. gratis af halen
Tel. 045-231513

Bedrijfswagens
ISUZU, bwj. '85, Diesel,
dubb. cab. 6-pers., verbr.
1:14, pr. ’7.450,-. Tel.
04490-29362.

Onderdelen/ace.
Gebruikte en nieuwe
ONDERDELEN v. jonge
schade-auto's, tevens gevr.
auto's met schade.
Deumens, Haefland 20
Brunssum. 045-254482.
Autorijders opgelet! Voor al
uw gebruikte onderdelen
naar: Gebr. LIMPENS, Vos-
kuilenweg 59 A Heerlen. Al
onze onderdelen zijn reeds
uitgebouwd. Tev. inkoop
van uw sloop- en schade-
wagens met afg. RDW-vrij-
waring. Tel. 045-719136.
Te koop TREKHAKEN voor
bijna alle type auto's met
onderbouwen en aansluiten,

’ 150,-. Tel. 045-229667.
Te koop onderdelen Opel
MANTA A. Tel. 045-325671.
Te koop 4 A.T.S. VELGEN
en banden 185/60 R.13, te
bevragen tel. 04490-49537.

Aanhangwagens
Te k. AUTOTRANSPOR-
TER Tijhof 2 ton, dubb. as.
Vraagpr. ’2.700,-. Inl. 09-
-3211762073.

Te k. dubbel-assige AAN-
HANGWAGEN met kente-
ken. Tel. 04490-27412.
AANHANGER te huur per
dag ’ 10,-; per week ’ 50,-.
Spoordijkstr. 78 Hoensbroek

Motoren
Te k. SUZUKI 750 GS, bwj.
'79, pr. ’2.500,-. 04490-
-28355 of Charles Vosstr. 25,
Sittard.
Te k. SUZUKI 350 T, bwj.'79
origin. ’1.500,-. Tel. 045-
-322220.

(Brom)fietsen
Opa en OMAFIETS, dames
en herenfietsen, meisjes-
fiets. Tel. 045-257371.
Te koop gebr. FIETSEN als
nieuw. Anjerstraat 8, Schin-
veld. Tel. 045-256719.
T.k. ZUNDAPP bwj.'B2;
Vespa Ciao bwj.'BB Emma-
str.l6 N'hagen 045-316271.
Te k. YAMAHA DTSO '86, kl.
zwart-rood, i.z.g. st., vr.pr.

’ 1.300,-. 04459-2421.
3 DAMESFIETSEN, 2 m. tr.
traprem, 1 met handrem en
versn. Tel. 045-254701.
Gebr. RIJWIELEN, groot en
klein. Akerstraat Nrd. 52,
Hoensbroek. 045-216818.

Watersport
SPEEDBOOT 2-pers. wit,
20 PK Yamaha, trailer, z.g.
a.h. 045-425951.

Sport & Spel
4 uur les op 125 CC, 6
versn. RACEKART, ’ 250,-.
Inl. Skelterbaan Valkenburg,
tel. 04406-12685.

Vakantie
SINT-MAARTENSZEE
bungalow bij strand, zwem-
paradijs, weekend/midweek
v.a. ’ 250,-,-. juni v.a.
’495,-. Tel. 02246-3109.
OUDDORP a.z. zeer compl.
inger. 6-pers. bungalow, 2
km van zee, huisdieren toe-
gest. Tel. 08376-16947.
Vakantie in TIROL, Aurach,
gunstige prijzen. Inl. en
prospectus. 04492-1762.
Te koop VAKANTIEHUISJE
gel. in België met alle toe-
beh. water, licht, gas, 2
slpks, 1 w.k. Inr. van cara-
van mogel. 04499-3721.
VELUWE (Hulshorst) te h. 6
a 8-pers. stacaravan, met
zwembad, kleine camping,
juni V 2prijs. 03413-1258.
SPANJE: Salou te huur app.
art. met zwemb. 300 m v.
strand. Pr. v. ’ 200,-// 600,-
-per week. Tel. 043-214220
b.g.g. 043-623739.
Am HARZ compl. vakantie-
woning 1-4 pers. met eigen
meer, (zwemmen-vissen),
Dm 65,- per dag. Inl. 09-
-49552812967 na 17.00 uur.

Caravans

Arcon Campers
Grasbroekerweg 122
Heerlen, 045-722566

alle onderd. en access. voor
caravan en camper

Bezoek onze showroom

Arcon Campers
Grasbroekerweg 122,

Heerlen, 045-722566. Luxe
comfortabele 2 pers.
campers, in 3 uitv.

Inruil en financ. mog.
CARAVANSTALLING';
Gronsveld 04408-1251.
Let op Caravanshop SSK
stabilisator van ’ 470,- voor

’ 385,-. Lichtgewicht Cara-
velair en Sprite caravans
plm. 40 gebruikte caravans.
BARTELS caravaning Hom-
merterweg 256 Amstenrade/
Hoensbroek,. 04492-1870.
donderdag koopavond.
Te k. GEVRAAGD alle mer-
ken tourcaravans en vouw-
wagens. Contant geld. Tel.
045-323178.
Te k. TOURCARAVAN, Ad-
ria 420 TL, met kopkeuken
en gloednieuwe Mailer PVC
voortent, rondzit, douche-
ruimte, kachel, ijskast, bwj.
'84, ’ 7.250,-. 045-323178.
Te k. SPRITE Alpine ind-
keuk., bwj. '87, ijsk., badr.,
kachel, mcl. tent, ’ 11.000,-.
04404-1929, na 18.00 uur.
Te k. CARAVAN met voort.,
3-pers., merk de Roeck,
ijsk., v.w., bwj.'79, vr.pr.

’ 2.250,-. Tel. 04459-1320.
Te k. div. CARAVANS v.a.
’900,-. Mauritspark 4, Ge-
leen, tel. 04490-54302
Te k. caravan EIFFELLAND
4.50m, bwj. '74, nw. voor-
en slaaptent, bijna nw. koelk
mcl. seizoenspi. op mooiste
plekje van Gulpenerberg.

’ 4.500,-. 04490-24646.
Te k. weg. ziekte kampeer-
wagen HOBBY als nw., pr.
n.o.t.k. Tel. 04490-28367.
Te k. zelfgeb. KLAPCARA-
VAN plusm. 20 jr. oud, vaste
wanden met nwe. voortent.
Geh. compl. 04490-43080.
TOERCARAVAN Tabbert
Comtesse de luxe 460, bwj.
'78, m. voort., ehem. toilet,
alles in uitst. st., vr.pr.

’ 7.200,-. Tel. 045-410826
Caravan TAPERT Senator,
5,30 meter lang, dubbelas-
ser, nwe. bekleding en e-
lektr. appar., m. nwe. voor-
tent en douchecab., caravan
verk. van binnen en buiten in
nw. st., Trichterweg 125,
Treebeek-Brunssum.
Te k. ALPENKREUZER
vouwwagen, 4-pers., '89,
nw. pr. ’ 5.400,-. Pr.n.o.t.k.
Tel. 045-221068.
Te k. Tourcaravan TABART,
4.60 mtr. bwj. '85, met luifel.
Tel. 04490-22581.
Lecor motorhomes KAM-
PEERAUTO, Lecor 900 in-
tegraal; Lecor 750, integraal
Grenzland 600; Kip 590;
Hop Cap USA. 045-323154.

Te k. of te h. gevr. 3-pers.
CARAVAN bwj. vanaf 1980.
Tel. 045-416807.
Te k. 4-pers. CARAVAN

’ 2.750,-, Zondagstr. 43,
Hrl.-Molenberg,o4s-712359

(Huis)dieren
HONDENTRIMSALON
Charèl, St. Hubertuslaan 10
Terwinselen. 045-423400.
Honde-, kippen- en KONIJ-
NENHOKKEN vanaf ’ 195,-
Houtbouw Übachs, Eygels-
hovergracht 39, Kerkrade-
Vink. Tel. 045-460252.
Vijverliefhebbers opgelet:
Vijvers, vissen, planten,
pompen va. ’ 59,- 1.200 ltr.,
volop voorradig, Folie ’ 5,50
per m2; goudkarpers 10 st.
’14.95; Koikarpers 10 st.
’24.95; Goudwindes 10 st.
’7.50; goudvissen 10 st.

’ 7,50; Geraniums 4 st.

’ 8,95; bloeiende perkplant-
jes va. ’0,60. Hammolen-
weg 3, Kerkrade. t.o. Brand-
weer.
DOBERMANN reu, zwart, 9
wkn. Kennel "From Dober
Castle". Tel. 04492-2871,
Doenrade.
Te koop gevr. PAPEGAAI-
EN, kakatoe's en ara's. Tel.
04490-75359.
Leuke jonge HONDJES te
koop. Tel. 045-725260.
Te k. Engelse FOXTER-
RIERPUPS. Tel. 04754-
-84117 b.g.g. 04754-81773.
Mooie blonde BOUVIER-
PUPS met zwart masker, in-
geënt en ontwormd. Tel.

Te k. weg. omstM
MALTEZER teefje met H »
etc, pr.n.o.t.k. 04406j0°!4
Te k. mooie YORKSHjJj
TERRIËR pups. Tel. 0+*1"
54002. _^j
Papegaaien va. ’ 550,-. J
gora-dwerg en hangoOj.'l
nijnen, goudhamsters /J
p.st. Vijvervissen klein T
groot. ARIANE, Bleye"1;;.
derstr. 10, 6462 AK Kef£lde. Tel. 045-351340. "J
vraagd kanaries, parkie
papegaaien enz. __—^<
Gestroomde BOUW,
PUPS, 8 wk. oud. '04498-57298. __^
West Highland White Tj-.
RIERTJES met stamb%
en Maltezertjes, tel. 041
93676. _^\
Te k. ROTTWEILER*
stamboom, lief voor Kin
ren, prijs in overleg- s

043-476353. __^
Mechelse HERDER Pjj
’250,- ouders in dressV
reu Cabiel. Tel. 045^41^
Te k. BOUVIER-pups t
stamboom, uit verantwo°
combinatie, vader kamp'
Leon van de Overstort
NBC. Tel. 045-725480^
Te k. ruwharige TEKKE ■,

mnd. oud. Tel. 045-72^
na 14.00 uur.

Kachels/Verwarm^
KACHELS, grote keus-,,
Kachelsmid, Walem 4
Klimmen. Tel.: 044593^KACHELS, keuze uit 20^
Jac. Köhlen, Rijksweg

08859-52369. 104, Sittard. 04490-3^
Muziek y

LIFE MUSIC door de
"Stalmeier music band"

TIJDENS DE BRADERIE OP 24 MEI A.S.
UNIEK IN NEDERLAND!

Toetsen, gitaar, drums en zang door Stalmeier e p

zijn voltallig personeel onder het motto:
Koop bij de man die

het ook bespelen kan!!!^
PIANO of vleugel? Kopen of
huren? De grootste keuze
bij Van Urk. Vraag offerte.
Bel. 010-4363500. Van Urk,
Westersingel 42, R'dam.
Te koop JUKE-BOX, 1963.
Tel. 045-224224.
Te koop Yamaha KEY-
BOARD PSR 6300 met toe-
beh. vele mogelh. Tel. 045-
-440156.
Te k. SYNTHESIZER Korg
Poly 800. Pr. ’650,-, Tel.
045-425128.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Literatuur >: ' : -—"fst
Zoekt U naar bijbelse s
tuur, moet U zijn bij Diy|
handel 't BIJBELCENT^Kempkensweg 18, Hee>
Tel. 045-727950. _^y

Kunst en Antiek,
Te k. antieke smeedt
dub. POORT, bxh 350X/.}Tel, na 21 uur 04492^
Te koop antieke Fr^HANGKLOK en voorop
se trapnaaimachine.
045-224224. /

Braderieën/Markten _^

enorme vlooienmarkt
24 mei Hemelvaartsdag evenementencomplex

'T VEN, Venlo. Inl. 040-856693. y

enorme luikse markten
Zondag 27 mei centrum Grevenbicht en

zondag 27 mei centrum Montfort
staangeld ’ 45,- per kraam. Inl. 040-856693^

franse markt
Vrijdag 1 en zaterdag 2 juni, 1e en 2e pinksterd*

in Geulhal Valkenburg
staangeld voor 4 dagen ’ 90,-. Inl. 040-856693>^

OPROEP H. Handelaren
deelname braderie 25-08 op
van Weerden Poelmanplein
te Heerlen. 045-422112

Een PICCOLO in het K
burgs Dagblad helpt u^weg naar snel succes-
-045-719966.

Te koop gevraagd y
;' ' "' ; -—; :'-"'- —" ■—_d
Dringend te koop gevraagd,
bel liefst vandaag. Wij halen
en betalen een goede prijs
voor DAMESPOCKETS zo-
als; Bouquet, Intiem, Cand-
lelight, Love-Swept, Jasmijn
e.d. Romannetjes, avond-
lectuur, flodderboekjes,
zwijmellectuur, beeldro-
mans, Mijn geheim, moe-
derliefde, Mammie, Kasteel-
en Artsenromans, Jerry Cot-
ton, Hollister, Colt 45, John
Sinclair, Sexy West, Wind-
chester, Griezel, Horror,
avontuur. Alle erotische,
porno en sexbladen Chick,
Candy, Seventeen, Rosie,
Play-boy, Penthouse, Hus-
tler, speciaal gevraagd ho-
moboekjes en homolitera-
tuur, 0932-87-786810 bel
nu!

Wij betalen de hoogste Y^voor al uw oud ijzer erl
talen. Gebr. SWINKEL^
de Cramer 100, Hee'
Tel. 045-751994 __^
Te k. gevr. IJSKAST, K
vrieskast en electr. W
tel. 045-416094/45524 V

w
Te k. gevr. IJSKAS'y
diepvriezers, wasautc-rTI.^wasdrogers, gasfornu
en e.a. huish. appara'-rê
fect geen bezwaar- (
045-231486, na 18-0U

045-210909 y.
-"Tl*Met een PICCOLO 'rk, i

Limburgs Dagblad t&*J
uw oude spulletjes 't s J
kwijt. Piccolo's doen j

wonderen... Probeer n
Tel. 045-719966. S

Diversen j__^-^
Ervaren all-round administrateur kan uw

Boekhouding
verzorgen (computer). Ook voor uw loon/salaris-

administratie en alle belastingaangiften.
Tel. 045-751477 b.g.g. 045-752937. _^S.2-2 . ,m

Veronique
Chin. heilmassage
en acupressuur.

1 Beh. volgens afspraak
Tel. 09-3211.361551.

Nieuw ! - Nieuw! - Nieuw!
Nu ook op zaterdag

Totale
ontspanning-

massage
Door jonge masseuses.

045-353489.
De massage van VERONI-
QUE blijft uniek. Tel. 045-
-228481.

Voor Piccolo's zie

„tv
GEBIT gebroken? Ho^'r,-
Akerstr. Nrd. 328,
broek. 045-228211- H
terwijl u wacht. -y
KAJUITMOTORBOOT f
tenboordmotor, R f
’7.000,-. 045-45267"
16.00 u. y$
Te huur WC-WAGEN ,

{

mes en heren. Te bev
04409-1668. —--^Te k. 2 MASSAGEBAITp
merk'üfetrend, 1 jr. °u
n.o.t.k. 045-222947^^Te k. weg. overcompl-.^
LENHAARD Ja3i3^

’ 100,-, grasmaaier J ri»
aanhangwagen 2

’ 500,-, 045-414403^^
Te k. KANTELPOOPT^J'loopdeur afm. 2.65x^- 1
buitenwerk, pr. ’ 250-y
bevr. Pijnsweg 53, Hee

045-715572."
Als u ons voor 12 uur s
gens belt, staat uw P'~ p*
LO devolgende dag a "0#Limburgs Dagblad. Tei-
-719966 \^^
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Jacht op
misbruik
'Oranje'
artikelen

- Het bureau,chraders en Van Seggelen
J-eft de jacht geopend op ille-

handel in Oranje-artikelen.
jj sbruik van beeltenissen van
6 Nederlands elftalspelers en

het logo van de voetbal-
end wordt hard aangepakt.
I^ecteur Hans Schraders van
" Amsterdamse bureau, dat
galens de spelersen deKNVB
Jpnje 'exploiteert', heeft datonderdag aangekondigd.

,jet enkele bedrijven voert het
j
U° Schraders en Van Segge-

Ij 1) inmiddels al een pittige
(omwisseling. Zodra evenwel
.W dat in onderling overleg

j
et tot een oplossing kan wor-

.r 1 gekomen, zal dat meteenjan.de KNVB en de Oranjeraad
orden gerapporteerd. Schra-ns: „Dat zijn onze opdracht-gevers. We zullen dringend ad-

om in geval van mis-
ito^ e zaak juridisch aan te
jangelen. Het eigendoms-
Ij.p^t biedt voldoende moge-
ndheden schadeclaims in te
jj erien bij bedrijven die illegaal
J'lken te kunnen verdienenaan Oranje".

Waakzaam
ie verhoogde waakzaamheid

de 'verkopers' van Oranje
"^ft alles te maken met de, tirnerciële aantrekkings-
Jr^ht van het Nederlands elf-
J?- Het bedrijfsleven speelt

assaal in op het snel naderen-
k: Wereldkampioenschap voet-ofA* 11 Italië. Aan creativiteit en

koopmanschapa arbij geen gebrek.

0 al is sprake van een ware
13nJe-rage. Vaantjes, vlaggen,
Vel ' DUttons, sjaals en nog
yie andere attributen vliegen
tori Warme broodjes over de
ge n°ank. Volgens voorzichti-
-0 schattingen goed voor een
k?u e* van minimaal 50 miljoen
e'narde Hollandse florijnen.

overzicht
Vast

- Het Damrak
stem donderdag in een vasteOming en dat bleef de hele
(( ?0, De stemmingsindex sloot
iA af met een toename van
W^halve punt op 119,8. Dett^elenomzet was met f875
dieJ°en behoorlijk. Obligaties,
f«M middeld O-3 P.unt beter wa-
d6j',Vverden veel minder verhan-
vati All toonden een omzetcijfer

1367 miljoen.

lij^ kwartaalcijfers van Konink-
fen 'e werden goed ontvan-
ho^n op f 145,80 verliet het
W ~fonds de markt met ee,n
H)na Van f2,2° biP een omzet van

*^60 miljoen. Unileverv0o? het ook goed met f2,30
lU"gang op f 150,90.

Vastit?rs t<-agen ook de uitgevers. Wol-
%, :uwer verliet de markt met
Sm 7nst van f2op f55,80, VNU
HjB '30 vooruit naar f99 en El-
lag S" .f 0,80 naar f87,20. Elders
Mweineken gevraagd met een
S , Van f 3 op f 126,50. Wessa-

gde f 1,90 toe op f74,70SMfl,3oopfB6.
W
ty str7andelshuis Borsumij Weh-
Ah or.of f4,50 naar boven tot fB5.
f 145 gWerd f2,60 meer waard op
eVen'e» Verzekeraars waren
Qtldsr?S vast en net cnemie-
*atï t„PSM trok een rijksdaaldertot f 118,50.
0p
%stlii°kale markt deed NBM-
?l'Jßi^ d het goed met eenbir»u g van f 1,10 tot f 18,50. Üb-
«H C-V r̂overde f4,60 op f 105,60

hr parcs f2,10 op f55,20.
I^lgpu gmg ondanks een
W ndigde claimemissie

Nn f^ooruit naar f 123. Grolsch
%jw * op f 142> GTI f5 op f 211,
Nali i

! fl-50 °P fHO.Op de
'üt (j^markt behoorde Verkade
H tot ftljgers- De koers steeS f

* 415. Op een buitengewo-
Vm deelhoudersvergadering
Ncp^een SroeP houders van 45
'etejr \an de stukken opposi-
Sten n

r>- hoogtevan f4OO door
lscuit?- De groep eistek * t 500.

Apartheid
Nadat de aandeelhouders door een
haag van enkele tientallen demon-
stranten tegen apartheid aanzienlijk
minder dan in voorgaande jaren de
zaal hadden betreden, stond ook
Van Wachem stil bij de veranderin-
gen in Zuidafrika.
„In Zuidafrika zelf betekenen de re-
cente besluiten van de regering,
waaronder de vrijlating van Nelson
Mandela en de intrekking van het
verbod van het ANC, de meest posi-
tieve verandering in opvattingen
sinds vele jaren.", aldus Van Wa-
chem.

Winst Zweedse
Volvo AB is
gehalveerd

STOCKHOLM - De nettowinst van
het Zweedse autoconcern Volvo AB
is in het eerste kwartaal van dit jaar
met 47 procent gedaald, zo is don-
derdag in Stockholm bekendge-
maakt. De winstdaling houdt vol-
gens het concern verband met kos-
tenstijgingen en een verscherping
van de concurrentie.

De nettowinstkwam uit op 1,05 mil-
jardkroon (f32 miljoen) tegen 2 mil-
jard kroon in dezelfde periode in

1989. Het resultaat uit de gewone
bedrijfsvoering liep zelfs met 58
procent terug tot 625 miljoen kroon
(f 192,5 miljoen). De omzet van het
concern verminderde met drie pro-
cent tot 21,68 miljard kroon (f 6,7
miljard).

„We hebben te maken met een toe-
neming van de concurrentie in zo-
wel de auto- als de vrachtwagen-
branche in veel van Volvo's belang-
rijkste markten zoals de Verenigde
Staten, Groot-Brittannië en in het
bijzonder in Zweden", zei topman
Christer Zetterberg in een toelich-
ting op de cijfers. In de eerste drie
maanden van dit jaarverkocht Vol-
vo 104.000 personenwagens en
12.800 vrachtwagens, tegen respek-
tievelijk 106.000 en 14.300 stuks in
dezelfde periodevan het vorig jaar.

beurs van amsterdam slotkoersen/optiebeurs
Hoofdfondsen v.k. s.k.

AEGON 128,00 128,00
Ahold 143,00 145,60
Akzo 119,00 119,20
ABN. 37,70 37,90
Alrenta 154,00 154,00
Amev 56,20 57,40
AmroA. in F. 89,00 89,20
Amro-Bank 74,60 74,70
Borsumij W. 80,50 85,00
Bührm.Tet. 67,10 68,70
C.S.M.eert. 84,70 86,00
DAF 28,90 29,30
Dordt.Petr. 130,50 131,70
DSM 116,00 118,50
Elsevier 86,40 87,20
Fokker eert. 49,40 49,60
Gist-Broc. c. 31,60 31,30
HCS Techn. 14,80 15,00
Heineken 123,50 126,50
Hoogovens 76,40 77,00
Hunter Dougl. 107,00 107,50
Int.MüUer 92,00 d 92,80
KLM 32,70 32,80
Kon.Ned.Pap. 45,50 46,10
Kon. Olie 143,60 145,80
Nat.Nederl. 74,20 74,70
NMB Postbank 51,40 52,00
Nedlloyd 85,60 87,50
Océ 62,80 62,90
Pakhoed Hold. 189,00 d 190,00
Philips 33,70 33,50
Robeco 97,30 97,60
Rodamco 79,40 79,40
Rolinco 96,40 96,60
Rorento 58,30 58,40
Stork VMF 56,10 56,60
Unilever 148,60 150,90
Ver.Bezit VNU 97,70 99,00
Volmae Softw. 36,70 37,80
VOC 38,00 d 38,00
Wessanen 72,80 74,70
Wolters-Kluwer 53,80 55,80

Binnenl. aandelen
Aalberts Ind 75,00 75,00
ACF-Holding 36,40 36,00
Ahrend Gr. e 250,00 250,00
Air HoUand 28,80 28,50
Alg.Bank.Ned 37,60 37,40
Asd Opt. Tr. 18,80 19,00
Asd Rubber 4,95 5,00
Ant. Verff. 410,00 415,00b
Atag Holde 109,50 110,00
Aut.lnd.R'dam 111,00 110,00
BAM Groep 101,50 101,00
Batenburg 102,00 101,001
Beers 136,80 138,50
Begemann 173,00 176,00
Belindo 321,50 321,00
Berkei's P. 3,90 3,90
Blydenst.-Will. 32,50 32,80
Boer De, Kon. 318,50 319,80
de Boer Winkelbedr. 69,80 70,20
Bols 177,50 177,50
Boskalis W. 18,65 18,90
Boskalis pr 22,50 22,50
Braatßeheei; 47,00 a 46,00 a
Breevast 16,95 17,00
Burgman-H. 3300,00 3300,00 a
Calvé-Delft pr 815,00 815,00

Calvé-Delft c 995,00 1010,00
Center Parcs 53,10 55,20
Centr.Suiker 83,50 85,00
ChamotteUnie 7,00 7,00
Cindu-Key 240,00 240,00
Claimindo 309,00 309,00
Content Beheer 25,70 25,60
Cred.LßN 46,00 46,60
Ciown v.G.c 117,00 U4,80d
Delft Instrum. 49,50 51,20
Desseaux 238,20 239,90
Dorp-Groep 38,80 38,90
Econosto 412,00 414,70
EMBA 125,00 125,00
Enks hold. 130,00 129,60 d
Flexovit Int. 94,00 94,30
Frans Maas c. 118,50 123,00b
Furness 135,00 135,00
Gamma Holding 98,00 99,00
Gamma pref 5.80 5,80
Getronics 32,60 32,40
Geveke 48,60 48,90
Giessen-de N. 285,00 285,00
GoudsmitEd. 417,00 416,90
Grasso'sKon. 120,20 120,20
Grolsch 138,00 142,00
GTI-Holding 206,00 211,00
Hagemeyer 107,80 108,00
HAL Trust B H.30 14,30
HAL Trust Unit W.30 14,40
H.B.G. 211,00 212,00
Hein Hold 106,00 108,50
Hoek's Mach. 192,00 188,00
Heineken Hld 106,00 108,50
HolLSea S. 1.25 1,28
Holl. Kloos 530,00 530,00
HoopEff.bk. 11.20 ll.io
Hunter D.pr. 4,20 4,10
ICA Holding 14,30 14,30
IHC Caland 46,50 46,70
Industr. My 203,00 203,00
Infotheek ■ 29,10 29,50
Ing.Bur.Kondor 650,00 650,00
Kas-Ass. 47,80 44,00d
Kempen Holding 15,30 15,30
Kiene's Suik. 1436,00 1436,00
KBB 87,00 87,40
KBB c. 87,00 87,40
Kon.Sphinx 143,20 144,00
Koppelpoort H. 330,00 330,00
Krasnapolsky 215,00 215,00
Landré & Gl. 66,00 66,00
Macintosh 44,10 44,10
Maxwell Petr. 685,00 680,00
Medicopharma 65,50 64,80
Idem (div9o) 59,00
Melialnt. 6,50 6,50
MHVAmsterdam 48,00 48,00
Moeara Enim 1179,00 1179,00
M.Emm 08-cert 15200,00 15200,00
MoolenenCo 27,00 27,10
Mulder Bosk. 68,80
Multihouse 10.80 10,70
Mynbouwk. W. 412,50
Naeff 300,00
NAGRON 49,70 49,70
NIB 591,00 591,00
NBM-Amstelland 17,40 18,50
NEDAP 368,00 370,50
NKFHold.cert. 335,00 335,50
Ned.Part.Mij 43,60 44,20
Ned.Springst. 9600,00
Norit 930,00 b 930,00d

Nutricia gb 84,50 88,00
Nutricia vb 92,50 95,00
Nijv.t.Cate 108,50 110,00
Omnium Europe 14,20 14,20
Orco Bank c. 77,50 77,00
OTRA 228,501 222,00d
Palthe 109,80 109,80
Pirelli Tyre 30,10 28,00k
Polygram 37,40 37,50
Polynorm 120,00 120,00
Porcel. Fles 175,00 175,00
Ravast 46,00 46,60
Reesink 76,50 76,50
Riva 53,00 53,50. Riva (eert.) 53,50 53,50
Samas Groep 75,00 76,00
Sarakreek 29,30 29,40
Schuitema 1300,00
Schuttersveld 50,50 51,00
Smit Intern. 71,00 73,80
St.Bankiers c. 25,60 25,30
StadRotterdam c 47,20 48,60
TelegraafDe 97,00 98,50
Text.Twenthe 360,00 360,00
TulipComp. v 47,20 48,30
Tw.Kabel Hold 152,00 149,50
Übbink ' 101,00 105,60
Union Fiets. 42,30 42,50
Ver.Glasfabr. 354,00 357,00
Verto 85,00 84,70
Volker Stev. 83,00 83,80
Vredestein 23,10 23,30
VRG-Groep 72,70 74,60
Wegener Tyl 215,00 220,00Welt Invest 25,90 25,70
West Inv. wb. 120,00 123,00
Wolters Kluwer 210,50 211,50
Wyers 45,00 45,20

Beleggingsinstellingen
Aegon Aand.f. 38,20 38,20
ABN Aand.f. 73,50 73,50
ABN Beleg.f. 59,00 59,50
ALBEFO 51,50 51,60'
AldollarßFs 21,40 21,40'
Alg.Fondsenb. 237,00 239,00
Alliance Fd 10,20 10,20
Amba 46,10
America Fund 285,00 287,00
Amro Eur.F. 75,00 74,00
Amro Far E.F. 62,20 62,00
Amro Neth.F. 77,40 77,70
Amro N.Am.F. 61,20 61,40
Amro Obl.Gr. 154,80 154,90
Amvabel 73,40 73,40
AsianTigersFd 61,70 61,30
AsianSelFund 46,70 46,70
Bemco Austr. 49,00 48,50
Bever Belegg. 6,20 6,10
BOGAMIJ 109,50 109,00
CLN Otl.Waardef. 101,30 101,50
Delta Lloyd 43,70 43,60
DPAm. Gr.F. 25,50 25,70
Dp Energy.Res. 45,00
Eng-H011.8.T.1 9,30 9,30
EMF rentefonds 59,50 59,60
Eur.Ass.Tr. 9,60 9,60
EOE DuStlnF. 302,00 303,00
EurGrFund 64,90 65,00
Euro Spain Fd 8,60 8,60
FlorenteFund 101,70 101,70
Gim Global 49,40 49.80

Hejid.Eur.Gr.F. 225,00 224,00
Henderson Spirit 64,50 65,00
Holland Fund 77,00 -77,50
HollObl.Fonds 116,80 116.80
Holl.Pac.F. 106,80 105,80
Interbonds 495,00 495,00
Intereff.soo 47,40 47,40
Intereff.Warr. 291,00 290,60
Investa part - 84.80
Jade Fonds 170,50 167,50
Japan Fund 26,90 26,50
Jap.lnd.Alpha Fd 10300,00
JapanRot. Fund yen 9200,00
Mal.Cap.F. $ 8,20 8,20
Mees Obl.Div.Fonds 97,30 97,30
MX Int.Vent. 49,00 49,10
Nat.Res.Fund 1360,00 1360,00
NedufoA - 131,00 131,00
Nedufo B 135,50 135,50
NMB Dutch Fund 41,00 41,50
NMB Global F. 48,50 48,00
NMB Oblig.F 35,30 35,10
NMB Rente F. 103,00 103,20
NMB Vast Goed 38,40 38,50
Obam, Belegg. 221,50 225,50
OAMFRentef. 12,20 12,25
Orcur.Ned.p. 47,00 47,00
Pac.Dimens. 102,50 102,20
Pac.Prop.Sec.f. 44,20 44,20
Pierson Rente 101,40 101,50
Postb.Belegg.f. 52,40 52,40
Prosp.lnt.High.lnc. 7,00
Rabo Obl.inv.f. 73,40 73,60
Rabo ObLdiv.r. 48,50 48,50
Rabo Onr.g.f. 83,70 83,70
Rentalent Bel. 132,50 132,90
Rentotaal NV 30,90 30,90
RG groen , 50,70 50,40'
RG blauw 49,50 49,50
RG geel 48,00 48,40
RodinProp.s 113,00 114,00
Rolinco cum.p 89,90 89,90
Sci/Tech 18,00 18,00
TechnologyF. 17,60 17,60
Tokyo Pac. H. 235,50 236,50
Trans Eur.F. 85,00 85,10
Transpac.F. 410,00 420,00
Uni-Invest 110,00 109,00
Unico Inv.F. 79,20 79,20
Unifonds 37,50 37,50
VWN 59,80 59,80
Vast Ned 124,60 124,60
Venture F.N.. 39,60 39,60
VIB NV 82,40 82,30
VSB MixFund 50,80 50,90
WBO Int. 68,60 68,60
Wereldhave NV 198,00 198,00
Yen Value Fund 86,70 86,50

Buitenlandse obligaties
8% EEGB4U) 98,40 98,40
3'/2 EngWarL 31,00 32,00b
Orig. n.amerik. aandelen
Alb. Fisher 1,20 1,20
Allied Signal Ind 37,00 36,70
Amer. Brands 67,10 67,60
Amer. Expres 30,25 29,25
Am.Tel.& Tel. 41,70 42,70
Ameritech 63,00 63,50
Amprovest Cap. 115,00

Amprovest Ine. 218,00
ASARCO Ine. 26,50 26.50
Atl. Richf. 118,75 118,80
BAT Industr. 7,00 7,00
Bell Atlantic 52,00 52,50
BeUCanEnterpr 39,00 39,20
Bell Res.Adlr 0,20
Bell South 56,10 56,70
BET Public 2,60
Bethl. Steel 18,10 17,60
Boeing Comp. 77,20 76,50
CDL Hotels Int. 0,88
Chevron Corp. 70,25
Chrysler 17,00 16,80
Citicorp. 24,00 23,75
Colgate-Palm. 61,20 61,20
Comm. Edison 33,50 33,50
Comp.Gen.El. 620,00
Control Data 20,00 20,20
Dai-Ichi Yen 2360,00
DaiwaSec. yen 1670,00 1640,00
Dow Chemical 65,50 65,00
Du Pont 40,00
Eastman Kodak 40,10 40,30'
Elders IXL 2,90
Euroact.Zw.fr. 142,00
Exxon Corp. 47,50 47,80
First Pac.HKs 1,45
Fluor Corp. 43,40
Ford Motor 47,70 47,70
Gen. Electric 68,25 68,30
Gen. Motors 47,70 48,30
Gillette 54,20 54,20
Goodyear 35,00 35,20
Grace & Co. 29.40
Honeywell 95,80 96,90
Int.Bus.Mach. 115,10 115,70
Intern.Flavor 60,60
Intern. Paper 51,40
ITT Corp. 56,30 56,25
K.Benson ® 5017,29
Litton Ind. 77,10 76,10
Lockheed 34,25 d 34,00
Minnesota Mining 83,00 83,00
Mitsub.Elect. 1030,00
Mobil Oil 61,50 62.00
Morgan $ 37,70 37,20
News Corp Auss 10,00 10,10
Nynex 86,10 86,70
Occ.Petr.Corp 27,00 27,00
Pac. Telesis 46,40 47,20
P.& O.® 5,80 5,90
Pepsico 68,70 68,30
Philip Morris C. 44,75 44,30
Phill. Petr. 28,00 27,00
Polaroid 43,20 43,10
Privatb Dkr 289,00 290,00
Quaker Oats 47,00
St.Gobin Ffr 610,00 605,00
Saralee 27,80
Schlumberger 55,50 56,00
Seais Roebuck 37,40 37,30
Sony (yen) 46,50 46,70
Southw. Bell 57,20 57,20
Suzuki (yen) 916,00
Tandy Corp. 33,70 33,70
Texaco 60,25 59,50
Texas Instr. 39,50 40,30
The Coastal C. 34,60 34,20
T.I.P Eur. 1,53 1,53
ToshibaCorp. 1080,00 1100,00
'Union Carbide 21,00

Union Pacific 70.50 70,50
Unisys 14,20 13,75
USX Corp 34,30 34,50
US West 36,30 36,50
Warner Lamb. 109,00
Westinghouse 74,00 74,00
Woolworth 63,00 63,00
Xerox Corp, 49,50 50,30

Certificaten Amerika
AMAX Ine. 46,50 45,00
Am. Home Prod. 193,00
ATT Nedam 75,00 75,50
ASARCO Ine. 44,50
Atl. Richf. 219,00 218,00
Boeing Corp. 141,00 140,00
Can. Pacific 32,50 31,00
Chevron Corp. 128,00
Chrysler 30,00 30,00
Citicorp. 43,00 42,50
Colgate-Palm. 113,00 112,50
Control Data 32,00 32,00
Dow Chemical 118,00 118,00
Eastman Kodak 72,50 72,00
Exxon Corp. 88,00 88,00
Fluor Corp. 79,00
Gen. Electric 124,70 124,00
Gen. Motors 86,50 87,00
Gillette 97,00 97,50
Goodyear 64,00 64,50
Inco 45,50 45,50
1.8.M. 208,00 210,00
Int.Flavors 120,00
ITTCorp. " 119,00
Kroger 25,00 25,00
Lockheed 60,70 60,70
Merck & Co. 142,00 142,00d
Minn. Min. 153,00 152,00
Pepsi Co. 124,50 124,00
Philip Morris C. 83,50 82,00
Phill. Petr. 49,00 48,50
Polaroid 72,50 72,00
Procter& G. 136,50
QuakerOats 94,00
Schlumberger 101,00 100,50
SearsRoebuck 66,50 66,00,
Shell Canada 57,50 57,50
Tandy Corp. 60,50 61,00
Texas Instr. 72,50 73,00
Union Pacific 130,00 130,00
Unisys Corp 28,50 28,50
USX Corp 63,50 62,00
Varity Corp 3,90
Westinghouse 136,00 135,50
Woolworth 115,00 115,00
Xerox Corp. 85,00 84,00

Certificaten overig
Deutsche B. 790,00 771,00d
Dresdner B. 432,00 428,00
Hitachi (500) 1100,00
Hoechst 291,00 288,50
Nestlé 8700,00 8700,00
Siemens 745,00 738,00

Warrants
Akzo 18,60 17,60
Bogamij 5,90 5,90
Falcons Sec. 24,50 25,00
K.L.M. 85-92 77,00 74,00
St.Bankiers b 0,78 0,75

Euro-obligaties & conv.
Aegon warr 12,60 12.60
10/2ABN 87 92,75 92,75
13Amev 85 98,00 98,00
10Amev85 101,60 101,60
11 Amev 86 91,50 91,50
10/2Amro 86 95,50 95.50
10 Amro 87 93,50 93.50
5% Amro 86 90,00 90.00
Amro Bank wr 9,60 10,10
Amro zw 86 71,75 71,10
9 BMH ecu 85-92 95,75 95,75
7BMH 87 94,75 94,75
lO'/aEEG-ecu 84 99,00 99,00
93/4EIB-ecu 85 95,25 95,50
12/2 HIAirl.F 95,75 96.25
IP/4NGUB3 100,00 100,00
2'/4 NMB Pb.B6 84,75 84,75
NMB Postb.war. 82,00 82.50
8% Phil. 86 96,25 96,25
6% Phil.B3 99,00 99,00
11 Rabo 83 101,50 101,50
9 Rabo 85 94,50 94,50
7 Rabo 84 94,00 94,00

Binnenland (niet officieel
genoteerd)
Bobel 6,00 5.90 a
Bredero aand. 25,50 25.50
Bredero eert. 22,00 22,00
11 Bredero 24,00 24,00

LTV Corp. 1,70 1,50
5 Nederh. 68-78 24,50 24,50
RSV. eert 0,60 0,59

Parallelmarkt
Alanhen 26,70 26,60
Berghuizer 40,50 39,00
Besouw Van c. 56,30 56,30
CBI Barin Oc. yen 2060,00 2060,00
Comm.Obl.F.l 95,00 94,90
Comm.Obl.F.2 94,60 94,50
Comm.Obl.F.3 95,00 94,90
De Drie Electr. 30,80 30,60
Dico Intern. 114,90 115,50
DOCdata 21,00 f 20,80
Ehco-KLMKI. 41,30 41,40
E&L Belegg.l 72,20 72,60
E&L Belegg.2 73,70 74,00
E&L Belegg.3 75,90 76,10
Free Rec.Sh. 33,00 33,50
Geld.Pap.c. 72,00 74,00
Gouda Vuurvc 104,00d 106,00b
Groenendijk 35,50 36,50
Grontmij c. 201,30 198,00
HCA Holding 55,50 55,80
Heivoet Holding 59,40 60,00
Hes Beheer 256,00 259,00
HighlDevel. 14,70
Homburg eert 3,75 f 3,80
Interview Eur. 6,80 6,90
Inv. Mij Ned. 46,10 46,50
Kuehne+Heitz 49,70 50,00
LCI Comp.Gr. 16,30 e 16,40
Idem 8 st. 0,70 0,62
Melle 286,00 295,00
Nedschroef 133,50 135,70
Nevas sUcert) 0,82
Nevas st.(cpref) 0,66

Neways Elec. 9,70 9,70
NOG Bel.fonds 30,70 30,70
pan pacific 10,50 10,50 a
Pie Med. 14,40 14,00
Poolgarant 9,20 9.20
Simac Tech. 18,30 17,60
Sligro Beh. 56,50 56,20
Verkade Kon. 401,00 415,00
VHS Onr. Goed 13,90 13,80
Weweler 72,70 73,00

OPTIEBEURS
serie omzet v.k. s.k.

Abn c okt 37,50 333 2,10 2,10
abn c okt 40,00 790 1,00 1,00
amev c jul 60,00 293 0,90 1,10
buhr c jul 65,00 238 3,70 4,80
buhr c jul 70,00 315 1,10 1,70
dsm c jul 115,00 321 4,60 6,10
dsm c jul 120,00 294 2,30 3,20
dsm c jul 125,00 456 1,10 1,40
coc c mei 285.00 1622 1,30 3,00a
coc c mei 290,00 700 0,30 0,60
coc c jun 280,00 272 B,Boa 11.00b
coc c jun 290,00 276 3,90 5,00
coc p mei 285,00 248 2,00 0,10
coc p mei 290,00 271 5,50 2,20
coc p jun 270,00 645 1,60 1,10
hein c jul 120,00 938 5,80 8,00
hein c okt 125,00 882 5,50 7,20
hoog c jul 80,00 284 2,30 2.60
hoog c jul 85,00 380 1,20 1,30
hoog p okt 75,00 255 3.40 3,70
natn c jul 75,00 457 2,30 a 2,60
natn c okt 70,00 263 7,00 7,50
natn c okt 80,00 456 1,30 1,60
natn c J93 70,00 269 15,00 15,60
phil c okt 35,00 307 2,40 2,30
phil c 093 30,00 1359 11,00 10,80
phil p okt 32,50 527 1,40 1,40
phil p jan 32,50 360 2,00 2,00
phil p 093 30,00 583 3,40 3,50
olie c jul 135,00 292 8,50 b 10,20
ohe c jul 140,00 1295 4,50 5,60b
ohe c jul 145,00 1662 2,30 2,90
olie c jul 150,00 1083 1,10 I,lob
olie c okt 145,00 670 4,50 a 5,20
olie c okt 150,00 706 2,50 3,00
olie c 091 105,00 644 39,00 40,20
olie c 092 135,00 270 23,10 24,00
olie c 094 145,00 627 24,50 25,50
ohe p jul 135,00 381 1,80 1,20
oüe p jul 140,00 485 3,60 2,60
olie p jul 150,00 473 10,60 9,00a
ohe p 091 105,00 294 I,Boa 1,50
unü c jul 150,00 504 3,80 5,10
unil c jul 160,00 261 0,80 1,10
.unü c okt 150,00 560 7,00 8,20
unil c jan 160,00 558 4,90 5,50
unü p jul 150,00 268 4,00 2,70
voc c okt 40,00 328 3,30 3,30
wes c jul 75,00 249 1,80 2,40

a=laten g=bieden+ex-div.
b=bieden ti=laten+ex-div.
c=ex-claim k=gedaan+h
d=ei-dividend l=gedaan+g
e=gedaan+bieden vk=slotkoers vorige dag
f=gedaan+laten sk=slotkoers gisteren

economie

Chemie was
zuinig met

energie

OTTERDAM - De chemische industrie in
'is land heeft in de periode van 1977 tot en
?*et 1988 de produktie met 67 procent ver-J°°gd, terwijl het verbruik van energie vrij-
*e' gelijk bleef. Volgens ir. R. Selman, de
y°orzitter van de Vereniging van de Neder-
£ftdse Chemische Industrie en lid van de
Jted van bestuur van DSM, is dit te danken
°*n de energiebesparende maatregelen die

n genomen. Volgens hem zal het energie-
gebruik in de toekomst nog verder verbete-ren.

ftdens de jaarvergaderingvan zijn organisa-
■*e in Rotterdam toonde hij zich ondanks deecord-omzet in het afgelopen jaar niet zon-
?er zorgen. De chemische industrie in ons

is voor drie kwart van de omzet aange-ven op het buitenland.

Belangrijk onderdeel in de internationale
concurrentiestrijd zijn de technologische
prestaties. De chemische industrie is „uiter-
mate ongerust" over het onderwijs in ons
land. Het voorbereidend onderwijs verarmt
volgens Selman zienderogen voor wat betreft

scheikunde en aanverwante vakken. Be-
roepsopleidingen kunnen nauwelijks of niet
op adequate wijze onderwijs geven. Op aca-
demisch niveau komt de tweede fase zo
moeizaam van de grond, dat nog niet aan de
helft van de maatschappelijke behoefte kan
worden gedaan.
De VNCI-voorzitter erkende dat de chemi-
sche industrie heeft bijgedragen aan de hui-
dige milieuproblematiek, maar stelde ook
dat de chemie onmisbaar is bij het oplossen
daarvan. Een goede aanpak is zijn inziens al-
leen mogelijk indien de overheid een be-
trouwbare partner blijft die ook als het poli-
tieke tij keert afspraken nakomt. Convenan-
ten (akkoorden tussen overheid en industrie)
en projecten werpen al hun vruchten af, maar
een echt milieubeleid blijft een kwestie van
goed internationaal onderhandelen.

Opbrengsten chemiesector eerste kwartaal gedaald

Winst Shell stuk lager
Van onze redactie economie

DEN HAAG - Het netto resultaat van de Koninklijke/Shell-
groep was in het eerste kwartaal van 1990 flink lager dan in de-
zelfde periode van vorig jaar. Terwijl in het eerste kwartaal
1989 nog 1281 miljoen pond Sterling (bijna 4 miljard gulden)
werd verdiend, daalde dit in 1990 met 36 procent tot 816 mil-
joen pond (2,5 miljard gulden). Ook de Koninklijke meldt eni-
ge valutaire'verliezen en hogere rentelasten. Maar naast hogere
opbrengsten bij de opsporing en winning van olie en gas, staan
fors lagereresultaten in de sector chemie. Het grootste verschil
is echter ontstaan door het ontbreken van een boekwinst, zoals
die verleden jaar in het eerste kwartaal wel kon worden ge-
boekt.

Het goede resultaat bij opsporing en
winning was voor een groot deel het
gevolg van de hogere prijzen voor
ruwe olie: De eigen produktie steeg
onder meer door aankopen in Nige-
ria en Colombia. In verband met
groot-onderhoudsprogramma's
wordt voor de tweede helft van het
jaar overigens een lagere produktie
in de Noordzee verwacht.

De daling van de resultaten bij che-
mie (van 1,1 miljard gulden naar 500
miljoen gulden in de vergelijkbare
kwartalen) wijt de Koninklijke aan
de lagere prijzen voor basischemi-
caliën. Overigens realiseerde de Ko-
ninklijke over heel 1989 een aan-
zienlijk hoger (plus 34 procent) re-
sultaat dan een jaar eerder.

In zijn jaarrede voor de algemene
vergadering van aandeelhouders,
gisteren in Den Haag4 zei president
Van Wachem dat de grote schom-

melingen in de olieprijzen wel zul-
len aanhouden. „Maar wij zijn opti-
mistisch ten aanzien van de vooruit-
zichten op langere termijn. Wij blij-
ven een hoog investeringsniveau
handhaven om toekomstige groei
zeker te stellen".

Herstructurering bijna afgerond

Oranje-Nassau boekt
flink hogere winst
Van onze verslaggever

DEN HAAG -.Oranje-Nassau (vast-
goed en energie) heeft in 1989 zijn
nettowinst zien stijgen met 48 pro-
cent tot f34,4 miljoen (1988 f23,3
miljoen). . Het bedrijfsresultaat
groeide met f 3miljoen tot f37,4
miljoen. Dat heeft het bedrijf giste-
ren bekendgemaakt.

Oranje-Nassau, de eigenaar van de
vroegere particuliere mijnen en tot
vor kort in Heerlen gevestigd, ver-
wacht bij een stabiele dollarkoers
en een zich op niveau handhavende
olieprijs, een tenminste gelijkblij-
vend operationeel resultaat.

De herstructurering die in 1988
werd ingezet is praktisch voltooid.
Resultaat hiervan is dat het bedrijf
zich heeft teruggetrokken op zijn
traditionele activiteiten vastgoed en
energie. De afzet van olie en gas ste-
gen licht en door een hogere olie-
prijs ging het exploitatieresultaat
omhoog.

Omvangrijke investeringen in de
exploitatievan aangetoonde olie- en
gasreserves liggen in het verschiet.
In de vastgoedsector werd f 70 mil-
joen geïnvesteerd, vooral in Neder-
land. Dit jaar zal een vergelijkbaar
bedrag worden geïnvesteerd.

Uitbreiding
Het eigen vermogen van de onder-
neming bedraagt f3OO miljoen of-
wel 52 procentvan het balanstotaal.
Gecombineerd met de ruime kaspo-
sitie biedt dit verdere expansiemo-
gelijkheden, aldus het bedrijf.

Nieuwe cao
'baksteen'

TIEL - Met het bereiken van een
principe-akkoord over de nieuwe
cao in de baksteenindustrie zijn de
dreigende acties van de baan. Gis-
teravond werden de laatste geschil-
punten tussen werknemers en
werkgevers uit de weg geruimd. De
nieuwe cao kent een looptijd van
twee jaar. Er is een loonsverhoging
van 7 procent afgesproken en een
eenmalige uitkering van 1,25 pro-
cent. Dat heeft de industriebond
FNV meegedeeld.
De nieuwe cao voorziet naast de
loonsverbetering in een studie naar
de deeltijd VUT. De VUT-leeftijd
blijft gehandhaafd op 60 jaar en de
werknemers die 40 jaar in de bak-
steenindustrie werkzaam zijn, mo-
gen vanaf 1 januari volgend jaar al
met 59 jaarvervroegd uittreden.
De werknemers hebben hun eis
voor een extra vakantiedag laten
vallen.

beurs en valuta

Goud en zilver
AMSTERDAM - Voorlopige noterin-
gen goud en zilver op 17-05-1990 om
14.00 uur bij de fa. Drijfhout, alles in

kg:
Goud: onbewerkt ’ 21.580-/22.180--vorige ’ 21.720-/22.320 ; bewerkt ver-
koop ’ 23.780, vorige ’ 23.920 laten.
Zilver: onbewerkt ’ 260-/330 vorige

’ 260-/ 330; bewerkt verkoop ’ 370 la-
ten, vorige ’ 370 laten.

Advieskoersen
amerik.dollar 1,78 1,90
austr.dollar 1,35 1,47
belg.frank (100) 5,27 5,57
canad.dollar 1,52 1,63
deensekroon (100) 27,95 30,45
duitse mark (100) 109,80 113,80
engelse pond 2,98 3,23
finse mark (100) 46,00 48,50
franse frank (100) 31,85 34,60
griekse dr. (100) 1,04 1,24

.ierse pond 2,89 3,09
ital.lire (10.000) 14,20 15,90
jap.yen (10.000) 117,00 123,00
joeg.dm. (100 nieuw) 14,25 18,25
noorsekroon (100) 27,25 29,75
oost.schill. (100) 15,64 16,19
port.escudo (100) 1,18 1,36
spaanse.pes. (100) 1,71 1,87
zweedse kr. (100) 29,10 31,60
zwits.fr. (100) 129,00 133,50

Wisselmarkt Amsterdam
amerik.dollar 1,84225-1,84475
antill.gulden 1,0125-1,0425
austr.dollar 1,4000-1,4100
belg.frank (100) 5,4305-5,4355
canad.dollar 1,57025-1,57275
deense kroon (100) 29,410-29,460
duitse mark (100) 112,430-112,480
engelse pond 3,1180-3,1230
franse frank (100) 33,325-33,375
griekse dr. (100) 1,0880-1,1880
hongk.dollar (100) 23,5250-23,7750
ierse pond 3,0070-3,0170
ital.lire (10.000) 15,260-15,310
jap.yen (10.000) 121,24-121,34
nwzeel.dollar 1,0510-1,0610
noorse kroon (100) 28,815-28,865
oostenr.sch. (100) 15,9790-15,9890
saudi ar.ryal (100) 48,9750-49,2250
spaanse pes. (100) . 1,7920-1,8020
surin.gulden 1,0100-1,0500
zweedse kr. (100) 30,685-30,735
zwits.frank (100) 131,725-131,775
e.e.u. 2,2985-2,3035

INDEX Amsterdam ANP/CBS
CBS-Koersindex (1983=100)
aJgemeen 196,80 199,10
id excl.kon.olie 190,00 191,90
internationals 193,20 195,50
lokale ondernem. 202,70 204,90
id financieel 149,40 150,40
id niet-financ. 255,60 258,80
CBS-Herbeleggingsindex (1983=100)
algemeen 260,60 263,60
id excl.kon.olie 241,90 244,40
internationals 263,90 267,10 1
lokale ondernem. 255,90 258,80
id financieel 199,00 200,40 \
id niet-financ. 311,40 315.60
Stemmingsindex (1987=100)
algemeen 118,30 119,70
internation 107,00 107,80
lokaal 120,30 121,90
.fin.instell 109,60 110,40
alg. banken 103,90 104,50
verzekering 116,10 117,10
niet-financ 123,50 125,30
industrie 127,90 129,60
transp/opsl 127,50 128,40

Avondkoersen Amsterdam
AMSTERDAM - ln het telefonisch
avondverkeer kwamen gisteravond de
volgende koersen tot stand (tussen
haakjes de laatste notering van dezelf-
de dag):
Akzo 119,20119,50(119,20)
Kon Olie 145,80-146,60 (145,80)
Philips 33,30-33,60 (33,50)
Unilever 150,90-151,00 (150,90)
KLM 32,80 (32,80)

Winst Heijmans
bijna verdubbeld

ROSMALEN - De bouwonderne-
ming Verenigde Heijmans Bedrij-
ven heeft weer een uitstekend jaar
achter de rug; de nettowinst is 45
procent gestegen tot f 7,4 miljoenen
de omzet 7,5 procent tot ruim f 753
miljoen.
Dat heeft een woordvoerder van het
bedrijf donderdag bekendgemaakt.
De omzetstijging is vooral te dan-
ken aan de groeivan de activiteiten
in de utilitietsbouw, maar ook op
milieugebied (grondreiniging, sane-
ring van brandstoftanks, herge-
bruik van asfalt en de bouwvan zui-
veringsinstallaties) nam de omzet
aanzienlijk toe.

NEW YORK Dow Jones
NEW VORK - De beursgemiddelden
van gisteravond te New Vork luiden
volgens de Dow Jones Index (achter-
eenvolgens 30 fondsen industrie, 20
spoorwegen en overig transport, 15
nutsbedrijven, gevolgd door het geza-
menlijke gemiddelde:
Begin 2825.93 1174.08 216.55 1034.92
Hoogst 2856.25 1184.03 217.93 1044.64
Laagst 2811.57 1165.01 214.73 1028.32
Slot 2831.71 1171.94 215.29 '1034.60
Wil?st/ +12.03 -2.14 -1.76 -0.56verlies

Hoogstandje in Hongkong

" In Hong Kong is gisteren een ruim 350 meter hoog
bankkantoor officieel geopend. Het is het grootste ge-
bouw in het Verre Oosten. In de Britse kroonkolonie is
een discussie losgebarsten over de wolkenkrabber.
Enerzijds wordt het geprezen als een architectonisch
hoogstandje, anderzijds verketterd als een 'high tec-
monster'.
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Mazda 626 Sedan 1.8GLX '88
Mazda 626 HB 2.0 LX metLPG '87
Mazda 626 HB 2.0 GLX '84en '85
Mazda 626 HB 1.6 LX '85
Mazda 626 coupé 2.0 metLPG '88
Mazda 626 coupé 2.0 GLX '86 en 3x '87
Mazda 626 coupé 1.6LX '83
Mazda 626 HB 2.0 dieselLX '86
Mazda323 Sedan 1.5 GLX '87
Mazda323 Sedan 1.3 GLX 2x '87
Mazda323 Sedan 1.5 GLX 2x '86
Mazda323 Sedan 1.3 LX 2x '86
Mazda323 Sedan 1.3 GLX 2x '85
Mazda323 Sedan 1.7 dieselGLX '88
Mazda323 1.7 diesel GLX Estate '88
Mazda323 HB 1.3 Sport '87
Mazda 323 HB 1.3 Sport '87
Mazda323Hßl.l LX '87
Mazda323Hßl.3LX '85en'86
Mazda 323 HB 1.5GLX '86
Mazda 323 H81.6 iGTX '86
Opel Kadett 1.3Club Royal open dak..... 28-10-'BB
Opel Kadett 1.2 '85 en'B6
Opel Kadett 1.3 '87
Opel Kadett Sedan 1.3 S '86
Opel Ascona 1.6 S '83
Opel Omega 1.8 S '87
BMW 315 '81
HondaCivic 1.2 '82
Ford Fiesta 1.0 C '87
Ford Fiesta 1.1 S '88
Ford Escort 1.3C '86
Ford Escort 1.3 Laser '86
Ford Sierra 2.0 GL Laser LPG-onderb '86
Ford Sierra 1.6 Laser !85
Peugeot405 5R11.9 '87
Lada Stationcar 21041.5 L '86
Subaru Justy GL aut '88
SeatRonda '85
Renault 25 TS zeer mooi '85
VW Jetta '87
Volvo 340 '86

Goedkopere inruilers:
Datsun Laurel aut. 6-cyl. '82 ’ 4.500-
Opel Ascona 1.979 ’ 3.500-
VW Passat aut.'74 ’750-
VW P010'77 ’1.750-
Volvo 343 DL'BO ’ 3.950-
Mazda323Hßl.s'Bl ’4.250-
Mazda323'Bo ’2.750-
Mazda323aut.'Bo ’2.750-
Verzekering en eigen financiering.
Palemigerboord 401, Heerlen. Tel. 045-722451.
81916 mama

BMW 315 blauw 1983
Audi 80 Crayon 1800cc blauw 1988
Audi 80 CC 1800cc, 4-drs., kalaharibeigemetallic 1985
Audi 80 GT grafietmetallic 1987
Citroen 2CV6 rood 1987
Citroen GSA 1984
Fiat Tipo 1.6 wit 1988
Fiat Uno 45 blauwmetallic 1988
Citroen BK Charade beige 1987
Daihatsu Charade beige 1987
Fiat Panda wit 1985
Ford Escort 1600L grijsmetallic 1986
Ford Escort 1600CL goudmetallic 1987
Mitsubishi Lancer zilvermetallic 1987
Opel Ascona Hatchack 5-drs. bruinmetallic 1984
Opel Ascona 1.6 S blauw 1983
Opel Corsa 1200blauw 1987
Opel Kadett 16i 4-drs. rood 1988
OpelKadett 13S grijsmetallic 1985
Opel Kadett 1300 N wit 1986
Peugeot 309 GTi grijsmetallic 1988
Peugeot 205 GR grijsmetallic 1984
Renault 5 GTL rood 1986
Suzuki Swift GT wit 1989
Suzuki alto GL wit 1988
Skoda 120 L 1986
Toyota Starlet wit 1987
Toyota Corolla 1600 groenmetallic 1989
VW Golf GT 4 blauwmetallic 1987
VW Golf GTi zwart 1987
VW Golf 1300 C 5-drs. beige 1984
VW Golf 1300 CL wit 1987
VW Golf 1600 CC 1985/1986
VW Golf 1600 diesel geel 1987/1988
VW Passat 1800 GL 4-drs. blauwgrijs 1987

■ VW Polo 2-drs. 1300CC groenmetallic 1987
VW Polo coupé wit 1987
VW Jetta 1300 4-drs 1986
VW Jetta C 1600cc 1986
Volvo 360 GLS blauw 1985
Volvo 340 GL grijsmetallic 1985
VWPolo 1983/1987
Volvo 360 GLS blauwmetallic 1985

Geopend ma. t/m vri. van 9.00 tot 18.00 uur
zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur

donderdag koopavond tot 21.00 uur 69757

DE VLAG I
DIE ELKE LADING DEKT

Zeta/TurboZeta. Een range bedrijfswagens
van Iveco (3,5 tot 9,4 ton GWV) die geschikt is voor
vrijwel ieder gebruiksdoel.

Als bestelwagen met grote laadruimte of als
cabine-chassis, ook met dubbele cabine. Het chassis is
geschikt voor iedere opbouw.

Krachtige diesel- en turbodieselmotoren van
88 t/m 139pk.

rADA^t AP-K' KEURINGSTATIONwAKMvC TACHOGRAAFSERVKE V.D.O.

SEBREGTS&CO
Lindelaufer Gewande 8, 6367 AZ Voerendaal
Telefoon: 045-752888 / Fax: 045-751120

"Ik wil een auto die niets te wensen overlaat" ,
——i^—i urn ■ mi MiiMttißiMMai^iFßiM De Saratoga biedt alles wat u

auto metallure verwacht. Een pittige *v

liter 4-cilinder injectiemotor, elektrisö1

bedienbare ramen, centrale portier-
vergrendeling, elektrisch verstelbare en, , verwarmde buitel'

WmÊFjf CHRYSLER CIAAR$11 r " r " r mr ujJ j nj spiegels, stuur-
MAaaaaWffiÊßÈiÊkw bekrachtiging, een

jj^wgÉ in delen neerklapbare achterbank met
1 veiligheidssloten. De Saratoga 2.5ilaat

weinig te wensen over. Wilt u nóg mee
. .5 comfort en power dan is er de Saratog3

il m 3.0imet onder meerboordcomputer,
yyyy :>+■*. '|g H§i: Speed Control en een soepele

mm V6-motór met elektronisch geregelde
I 4-traps automaat. Bij deChrysler-dealer

IUJ^ »■ '<unt u terecnt voor een uitgebreide
Km ÉH p proefrit.

Prijzen vanaf f 44.495,-, af importeur, Inclusief B"j/jJ
exclusiefafleveringskosten. Wijzigingenvoorbehoud

"Weer een tevreden mens?' J
AMERICAN CARS SCHIMMERT KOENEN'S AUTOBEDRIJF
Groot Haasdal 6, 6333 AW Schimmert. Telefoon 04404 -1888. Brugweg 8, 6102 TK Echt. Telefoon 04754 - 8 49 00.

Openingstijden- maandagt/m vrijdag 8.00 -18.30 uur. Zaterdag 10.00 -17.00 uur. , Openingstijden: maandag t/m donderdag9.00 -18.00 uur. Vrijdag tot 20.00 uur. Zaterdag 9.00 -16.00 uur.
. . . -^

De kilometerprijs zal de pret niet drukken.

Liartge torhout 14,DerJ I Haag. Telefoon 070-114151 j | v^

« lil:: i / :;|m HBËiik
i f glil llm :«raMHHHI .jlpipmMllii........

jïiji■■: :■. ■;:■:; ïi&Ü v ■: ..

JL'E Fiat Ducato is een verantwoorde keus. Een Dus gunstige exploitatiekosten. Veel opbouwmoge- Groot laadvermogen: 1000 tot 1800 kg. Met ben-

lage aanschafprijs: v.a. f 20.880,—(exclusief BTW), lijkheden. Een lage laadvloer. Op verzoek pallet- zine- of (turbo)dieselmotor. Plus de zekerheid van

Eén van de laagste kilometerprijzen in zijn klasse, brede zijdeuren. Royaal laadvolume: 6,5 tot 9,8 m 3. een betrouwbare dealerorganisatie. BBEIëUë
De Fiat Ducato. Eén brok temperament.

Prijzen excl. BTW en afleveringskosten. Wijzigingen voorbehouden. Vraag de dealernaar hetunieke onderhoudscontract
of naar de gunstige leasevoorwaardenvia Lease AFiat. ■

BRUNSSUM: AUTOMOBIELBEDRIJF H. SCHOBBEN, TEGELSTRAAT 3, TEL. 045 -2506 75 ECHT: AUTO ECHT, RIJKSWEG ZUID 18, TEL. 04754 -13 24 EYSDEN: AUTOBEDRIJF JEAN BROUWERS 8.V., .
IR. ROCOURSTRAAT 1, TEL. 04409 - 14 33 HEERLEN: AUTOMOBIELBEDRIJF CREUSEN 8.V., PARALLELWEG 34, TEL. 045 - 74 21 21 KERKRADE: AUTOBEDRIJF KLANKSTAD 8.V.,

KAALHEIDERSTEENWEG 185, TEL. 045-41 39 16 MAASTRICHT: MOLENAAR MAASTRICHT 8.V., DR. BAKSTRAAT 82, TEL. 043 - 47 02 00 MAASTRICHT: MOLENAAR MAASTRICHT 8.V.,
MOLENSINGEL 5, TEL. 043-61 73 73 SITTARD: SITTYCAR 8.V., PRES. KENNEDYSINGEL 8-12, TEL. 04490 - 1 75 44

VOLVo CARAVAN TREKKERSHOW

fVr—Tü^^^^ammdSkwffl) il --^ ' "¥. mA==Ê BSW!Hfnif^w: il 4 I

iWIB M|S ■ I Ij -"-""-"-sas

WAAR??? BIJ VOLVO VEDERS NATUURLIJK!
WANNEER? 18+19 MEI A.S.

" Probeer nu deze ideale combinatie zelf, want
Volvo-dealer Veders heeft een caravantrekkershow met
diverse aantrekkelijke vakantie-aanbiedingen.

Voor volvo ... VEDERS natuurlijk!
Veders b.v., Industriestraat 3, Sittard, tel. 04490-10342

81965

..

Wieeen
goedhart heeft

neemt't
niet mee naar

de hemel.

S
HetDonor Codicivan levensbelang-

IJ

Bankers bedrijfswagens
Het juiste adres voor een gebruikte bedrijfsauto (met
rijbewijs BE).

Rijksweg Noord 19, Echt
tel. 04754-2453

50 tot 70 stuks voorradig
GEOPEND:
ma. t/m vrijd. 8.00-19.00 u.
zat. 9.00-16.00 u. (event. tel. afspr.)

Niet de ENIGE, wel de BETERE j

Alcohol en verkeer datkun jeniet makea
Dat vindt bijna iedereen. Toch zijn er nog van
diemensen dievinden datzij zelfwel zullen
uitmakenofze met een slok op gaan rijden.

Enwie durft er iets van te zeggen?
Niemand toch... daarbemoei jejetoch niet
mee. Maar door dat soort automobilisten
wordener wel jaarlijksbijna 500 mensen
doodgereden.

Daar moetwat aan veranderen.
ZEGER EENS WATVAN VOOR ZE
INSTAPPENwant

ALCOHOL EN VERKEER DATKUN JE
NIET MAKEN

S^m^AmkaaaaaaaaWafi////éfSf I DEÖP'Veilig Ve,-keer Nederland

y

Wacht

met

Henk

zeggen

als

He- He- He

Herman

zich

aan u

voorstelt'

Stotteraars vve 1^
heus wel wat ze #9,
gen willen, dus in
rede vallen helpt n'^Geef ze liever even d

" tijd om uit hun wo°
den te komen. Datv*
mindert al gauw de
spanning.Zokomt e
gesprek vlotter op
gang en gaanweelKf*
ook'n beetje beter -j
grijpen.Doen we od

Informatie *o°[
mensen met stotte1"^problemen bij zich*
in hun gezin of n<3a
omgeving: (01808-1531 °r

SVS, Postbus 119.
3500 AC Utrecht
Geefstotter?"'*

even tic til Jk
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Bovag voorziet opnieuw grote omzetstijging

Verkoop motoren
naar hoogtepunt

De verkopen van motorfietsen accelereren naar een nieuw
hoogtepunt. In de eerste drie maanden van dit jaarwerden
4469 nieuwe machines verkocht. Dat zijn er 935 meer dan
in dezelfde periode vorig jaar, een omzetstijging van 26
procent. Het succes van 1989 zet daarmee stevig door. Toen
groeide de omzet van de motorbranche over het hele jaar
met 14 procent en werden totaal 12.054 nieuwe motorfiet-
sen uit de showrooms gereden.

Rob Boon, woordvoerder van de
dealer-organisatie Bovag, hoopt
over dit jaar landelijk een omzet-
stijging van 25 procent vast te
kunnen houden en uit te komen
op zon 15.000 nieuwe machines.
De magere jarenvoor de motor-
bedrijven (soms niet meer dan
8000 nieuwverkopen), die in 1982
begonnen met de invoering van
de Bijzondere Verbruiksbelas-
ting (BVB) voor motorfietsen, lij-
ken daarmee voorlopig voorbij.
Dat is ook goed te merken op de
tweedehandsmarkt. De handel
kan de vraag nauwelijks aan. De
prijzen rijzen de pan uit en jonge
gebruikte motorfietsen kosten
op het ogenblik soms meer dan
identieke 'grijs' geïmporteerde
nieuwe motoren.

Sinds twee jaar worden zelfs
courante tweedehands motor-
fietsen ingevoerd uit Amerika.
Roelof Eding (29) uit Stadska-
naal, een van de eigenaren van
het Gronings Motor Centrum in
de stad Groningen, schat dat er
dit jaar in Nederland tussen de
1500 en 2000 gebruikte tweewie-
lers uit de States aan de man
worden gebracht.

Klantenkring
Boon en Eding hameren er bei-
den op dat de motorfiets de laat-
ste jaren zijn slechte imago is

kwijtgeraakt en daardoor in bre-
dere kring kopers trekt: „Er is
duidelijk een nieuwe klanten-
kring ontstaan. De motorfiets is
weer sociaal geaccepteerd, ter-
wijlvelen deze een tijdje geleden
nog met afschuw bekeken. Ze za-
gen de motor slechts als een
knetterend en stinkend ding,een
herriemaker."
Eding, pas in 1987 begonnen in
Groningen, zag de omzet van zijn
zaak de afgelopen jaren telkens
20 procent stijgen. In die korte
tijd heeft hij ook de opbouw van
de klantenkring zien veranderen.
De harde kern bestaat weliswaar
nog steeds uit werkende jonge-
ren die zich het meest aangetrok-
ken voelen tot de dure sportmo-
dellen (ongeveer 50 procent),
maar vrouwen (15 procent) en
ouderen tussen 35 en 50 jaar(on-
geveer 30 procent) komen steeds
vaker zijn winkel binnen.

Eding betreurt het dat hij hen
weinig keus kan bieden in de
prijsklasse tot 9000 gulden. Om
mysterieuze redenen hebben
Honda, Suzuki, Yamaha en Ka-
wasaki enkele bij beginners po-
pulaire motoren met een cilin-
derinhoud van rond de 500 cc uit
produktie genomen. Voorlopig
kunnen deze fietsen nog mond-
jesmaat worden yerkocht, omdat
ze uit depots in het buitenland
(grjjs-import) worden gehaald.

Koelkastje
in de auto

plectrolux ontwikkelde de 'auto-
g°°l', een 190 x 215 x 355 mm
fnk 0t reservoir, met een/'houd van 4,5 liter. Daarin kun--sen drankjes lekker koel gehou-
den worden, ook als de reisroute
c?°r snikhete streken voert., .VOcola en boter smelten zelfs
„1] tropische buitentemperatu-ren niet.

De autoCool werkt op de 12 Volt
auto-accu zonder deze tot over-
belasting te dwingen. Opmerke-
lijke technische details: een inge-
bouwde ventilator en automati-
sche uitschakeling wanneer de
temperatuur in het koelkastje tot
onder de 5 graden zou zakken.

Voor pieknick-tochten, vooral
echter bij lange zomervakantie-
reizen een stukje extra comfort.
Zelf eenvoudig in te bouwen,
volgens de bijgevoegde handlei-
ding. De adviesprijs is f699. Wel
een stevige uitgave, maar een
goede autoradio kost vaak meer.

7 öe autoCool werkt op de accu van de auto

uitlaatjes
*J^ERCEDES wordt in Ameri-

beschouwd als veiligste auto-
bet ' VOOr zover net de S-klasse
Va ft' Verder wijst een studie
tüi^t een marktonderzoekinsti-
rie U^ deze Duitse perso-
hetlaUto's et hoogst scoren °P
1^ ëebjed van betrouwbaarheid,
j, deze index volgen Toyota,

Buick, Cadillac, BMW en
he\?Cne' Problemen, duurzaam-
Sar re Paraties> vervanging en
tj. antic werden over 5 jaar pererk bekeken.

rj nAGUAR weet na de privatise-gvan enige jaren geleden van
Va^n ophouden bij het vestigen

In Europa
biin in het eerste kwartaal al
een 2500 autos verkocht en in
ak T

moeizaam te bewerken land
wapan 600 stuks- °ok in pns
t^J3, scoort het gerenommeerde
üg^. bijzonder hoog met 195 or-
de s ln de afgelopen drie maan-
te., ", Daarmee streeft de impor-
Ced

topPers als de BMW 7, Mer-
Vr^e? Sen Porsche in aantallen°orbij.

LANCIA heeft met de Ypsilon

in ons land niet bijster veel suc-
ces. Bij de Belgen kennelijk,
meer, gezien de verkiezing tot
'Stadsauto van het Jaar. On-
langs is ook bij dit merk de Van
Doorne Transmissie ingevoerd,
dit systeem is ingebouwd in de
Ypsilon LX Selectronic. Voor f
22.700,- is deze continu zelfscha-
kelende kleinste Lancia te koop.

" PERKINS ENGINES maakt
bekend dat de 'Saker' het nieuwe
wapen tegen ivoor-stropers is.
De Saker heeft het uiterlijk van
een maanbuggy en is in staat om
bergen te beklimmen en door
ruw terrein te rijden. Onder de
hoekige carrosserie die iets weg-
heeft van een boot is een Perkins
Prima 80T turbodieselmotor ge-
monteerd. Het is dezelfde motor
die in de Rover Montego turbo-
diesel-personenauto is gemon-
teerd. De Saker werd in de eerste
plaats ontwikkeld voor de land-
macht, echter het voertuig is
uitermate behendig voor jacht-
opzieners. De 4x2 Buggy heeft
eèn aktieradius van 1300 kilome-
ter en is ontworpen door Wessex
Defence uit Plymouth.

auto

Tachtigste
verjaardag
Alfa Romeo

Alfa Romeo viert zijn tach-
tigste verjaardag deze zo-
mer met een spectaculaire
tocht langs de twaalf hoofd-
steden van EG. Deze plaat-
sen zijn zo gekozen, dat ze
meteen een compleet over-
zicht geven van de Alfa Ro-
meo historie. De start van
de 9000 kilometer lange tour
is op 23 juni in Athene. De
finish een maand later, 22
juli, in Lissabon.

De tocht voert de deelnemers
langs Rome, Parijs, Luxemburg,
Brussel, Bonn, Kopenhagen,
Amsterdam, Dublin, Londen,
Madrid en Lissabon. In het
weekeinde van 7 en 8 julizijn de
klassiekers in Nederland te zien.

Op zaterdag 7 juli arriveren de
Alfa's rond 17.00 uur op het par-
keerterrein van de RAI in Am-
sterdam. Onder de deelnemers
bevinden zich acht Nederlandse
equipes.

Snelheid speelt geen enkele rol
bij dit evenement, maar auto-
sportliefhebbers zullen ' toch
smullen van de deelnemende
machines, die in de geschiedenis
van de autosport voor belangrij-
ke overwinningen zorgden.

" De Alfa Spider uit 1938 (rechts) en de Alfa Villa uit 1951
(links). Twee van de acht deelnemende auto's aan de Euro
Tromphaeum komende zomer.

Ruim
Van binnen biedt de Rover rui-
me zitbreedte en de hoogte valt
nu minder tegen, dan we bij de
introduktie vonden. Je moet al-
leen niet de gewaagde combina-

tic met een schuifdak aangaan.
Dan zullen de gemiddeld toch
langer zijnde mensen gebrekkig
zitten. Achterin gaat het net, de
voet- en beenruimte is optimaal.
De aankleding is van degelijk
soort netheid met een enkel
schaars aandoend stripje noten-
hout op het dashboard. Niet vol-
doende om meteen van een 'exe-
cutive' te spreken. Je zit goed
voor het in hoogte verstelbare
stuur. Meters, knopjes, hendels
en pedalen zijn goed bereikbaar.
Het zicht is goed, door het extra
grote glasoppervlak en de derde
zijruiten is het gehele interieur
lekker licht. Goede posities van
de dun gehouden stijlen bezor-
gen de koets een ranke opbouw.

Op de weg gedraagt hij zich door
de nieuwe multilink-achterwiel-
ophanging en MacPhersons aan
de voorzijde redelijk stabiel. Het
sturen gaat soms wat zwaar en
duik-en rolneigingen zijn niet al-
tijd afwezig. Moet er fors geremd
worden dan doen de schijven
hun werk prima.
De 16-klepper moet er, zo schijnt
het meerdere malen, fors aan
trekken om 'aan de gevraagde
vermogens te voldoen. De 92 pk
die aanwezig zijn komen zonder
veel rumoer voor de dag, maar
beslist niet vlot. Maar goed tegen
de 160 km/u haalden we toch wel
en je hoeft niet iedere keer 'ge-
haast' te doen. Het resultaat was
dat we met de 214 Si eigenlijk als
vanzelf een wat rustiger rijstijl
aanhielden. Het verbruik van bij-
na 7 liter op de 100 kilometer
werd daardoor ons deel.

Oostduitsers ontwerpen Rovomobiel
Eigenlijk moest het een
vliegtuig worden: een auto
op een Volkswagen-Kever-
chassis bouwjaar 1949. Het
werd een snelleauto: deRo-
vomobiel. Gebouwd door
de Oostduitse vliegtuigcon-
structeur Günter Weber en
zijn landgenoot, de hoge-
schooldocent dr Eberhart
Scharnowski . Dertien jaar
lang reden zij rond in hun
snelle wagen. Onlangs werd
het wonderlijke mobiel ge-
test in de windtunnel van
Vokswagen. Het resultaat:
een luchtweerstands-waar-
de van 0,24 cw. De helft
minder dan die van de nor-
male Kever!
De carrosserie van het vuurrode
aërodynamische wonder is uit
glasfibermatten samengesteld.
Voorruit, ruitenwissers en kom-
vormige stoelen komen uit de
Wartburg. Spartaans aandoend
prijkt in het dashbord een hele
oude VW-snelheidsmeter, die
wordt omlijst door een VW-
stuurwiel, bouwjaar 1949 en ver-
der niets.

De koplampen van de Rovomo-
biel sieren gewoonlijk de Tra-
bant en de achterlichten bevin-
den zich normaal gesproken op
een aanhanger.

De 30 pk VW-1300-motor bestaat
uit aparte onderdelen van vijf
verschillende motoren.
Dertien jaar lang reed deze auto
rond in de DDR. In Nederland
zou dit nauwelijks mogelijk zijn

geweest. De bouwers hebben,
om de lage luchtweerstand te be-
reiken, concessies gedaan aan de
carrosserie-uitvoering. Daardoor
voldoet de wagen niet aan de Ne-
derlandse veiligheidsvoorschrif-

ten. Met krap 100 milimeter bo-
demvrijheid ligt de auto onder
de voorgeschreven norm en zou
bij iedere oprit zijn neus stoten.

Eberhart Scharnowski heeft zijn

Rovomobiel aan het Volkswa-
genmuseum te koop aangebo-
den. Een Kever-1200, bouwjaar
1949, met een cw-waarde van
0,24 en een bewijs van de DDR-
wegeninspectie.

" In de DDR was dezeRovomobiel op de wegen toegelaten. In Nederland zou dit niet mo-
gelijk zijn, omdat de auto niet voldoet aan de veiligheidsvoorschriften in ons land.

Old-Timers
rijden Friese
elfstedentocht

Friesland houdt zaterdag 26 mei de route van de Elfsteden
vrij. Dan gaat de zogeheten 'grootste klassieker rally van
West-Europa' van start. Vanuit Gaasterland vertrekken
ruim 250 old-timers om de tocht van 230 kilometer op één
dag te volbrengen.
Auto's diever over de 75 jaar oud zijn hebben vorig jaar de
tocht moeiteloos volbracht. Stekjes als de Brug van Bartle-
hiem en de route naar Dokkum gaan ditmaal niet per
schaats maar per 'hakkepuf.

Men start tussen 7.00 en 10.00 uur vanaf het Recreatiecen-
trum Sondel en de finish is in Leeuwarden. Voor meer in-
formatie: S 05120-31572.

Rover 214Si: toonbeeld
van goede samenwerking

De test met een nieuweRover in
de 200-serie geeft de burger
moed. Weg is het gevoel van ha-
perende techniek en achterhaald
Britse vormgeving. Alleen nog in
de duurste regionen van Rolls
Royce en Jaguar heeft men een
superieure combinatie van top-
techniek en 'royal class design'
weten te combineren. Onze rou-
tes voerden over snelle autowe-
gen, bestonden uit veel kort
werk en af en toe wat ongebaan-
de paden. Nimmer liet de 214 Si
ons in de steek.

Het autotechnische gedeelte dat
Honda middels de joint-venture
heeft ingebracht werpt in de
Rover-stallen zijn vruchten af. In
de 214 Si staat heel wat anders
daneen bejaarde A-motor uit het
kortelings afgesloten Austin-
tijdperk. De 1.4 ltr/92 pk 16-klep-
per arm-mengsel motor met een

geregelde drieweg-katalysator
komt uit de voor 350 miljoen
Pond uitgebreide fabriek in
Longbridge. De K serie motor
heeft een behoorlijke soeplesse,
is met een gemiddelde van 1:14.4
zuinig te noemen en draait voor-
al heel rustig.
In combinatie met de goed en
vlot schakelende nieuwe R65
versnellingsbak, door middel
van een stevig aanvoelendekorte
pook, mag je stellen dat deze
Rover een grote sprong voor-
waarts betekent. Het ding start
vlot als de sleutel eenmaal in het
contactslot is gestoken.

"De twee modellen dieRover in ons land gaat invoerenzijn de 214 Si en de 216 GS

Honda
De Rover 200 komt ook als Hon-
da Concerto (fabricage in Long-
bridge en Suzuka) op de markt.
Dat betekent voor beide model-
len die niet veel voor elkaar on-
der doen intrede in een klasse
met een uitgebreid stel concur-
renten. De nieuwe Ford Escort,
de Fiat Tipo, de Opel Kadett, de
Renault 19, de Volkswagen Golf
en de Peugeot 309 zijn een aantal
Europeanen waar men het tegen
op moet nemen.

Merkwaardig is het dat de 216
GSi bij de introduktie een ge-
schatte prijs meekreeg van de
214 Si nu. Een lokkertje dat ook
nog eens rijk voorzien van lede-
ren bekleding nu echter vooV
ruim 34 mille staat geprijsd. Ons
testmodel van ’ 27.995,- is die
prijs niet ten volle waard.
Je moet zoeken naar de eigen-
heid, het hart of zo u wilt de uit-
stralingvan de auto. Hij komt ze-
ker mee in het verkeer. Voor het
alledaagse werk voldoende aspi-
raties. Maar nieuw of vernieu-
wend? Nee. Men speelt teveel op
zeker. En in dat gebied zitten
Ford, Opel en Volkswagen een
stuk steviger in het zadel.

Vrijdag 18 mei 1990 "9Limburgs dagblad M



Limburgs Dagblad Vrijdag 18 mei 1990 " 10
..

ttedete
(fefiiUl OPEL

./Shmühl
Opel Vertragshandler

S O M M E R '90

Enorm in form
Original Opel-teile

und -zubehör.
Hundert Hrozent Qualitat.

DER OPEL
URLAUBS-CHECK
Wir überprüfen und

korrigieren alle
wesentlichen

Funktionen lhres
Autos. Mit 6 Wochen

Garantie. Zum
urlaubsfreundlichen

Kompiettpreis.

mcl. mwst UOt^-X

®Shell
Großtankstelle
Waschanlage
Autohaus Schmühl
GmbH & Co. KG
Geilenkirchenstr. 381
D-5120 Herzogenrath
Telefon
0949/2406/6015-16 8, 701

jf^ Hl "*"V^^^^^

m ""«M«B«^^ö^iÉiSiïiÉÉiÉi "^ *■ * ■

I COUMANS GELEEN
Alfa 33 1.3 Milano, grijsmet jan. '86
Alfa 331.3 S, alfarood mei '86
Alfa 331.3 Junior, alfarood mrt.'BB
Alfa 331.3 Junior, wit mrt.'BB
Alfa 331.7 Q.V., zwart aug. '88
Alfa 331.7 Q.V., zwart mrt. '89
Alfa 751.8L, alfarood juli '87
Alfa 751.8L, alfarood apr. '88
Alfa 75 2.0, van particulier, groenmet '8612.500,-
Affa 751.8, van particulier, groenmet '8619.500,-
Alfa 331.3, van particulier, wit '87 9.500,-
GTV 6-2.8 Grand Prix v. partic, alfarood '87 25.000,-

Ford Escort 1.6KR 3-i mei'Bs
Ford Escort 1600L mei '82
Ford Sierra 1.8Laser T nov.'Bs
Ford Scorpio 2.0 CL nov. '86
Ford Sierra 2.0iS jan. '87
Volvo 740GLE TD intercooler nov. '87
Volvo 240 GLTK6okt. '88
Volvo 340 GL 1.7 jan. '86
Volvo 360 GLE mrt.'B6
Volvo 340 L Okt.'B4
Opel Omega CD 2.0 NE autom., ABS, airco dcc. '87
Opel Corsa 1.3 NB S6mrt.'B9Opel Corsa 1.2 SVan-uitvoering ./ sept. '85
OpelKadett HB 1.6D jan. '83
Seat Malaga GL 1.2K6mrt. '88
Audi 100 65 KW K6febr. '87Mercedes Benz 230 E okt.'Bs
Saab 900 juni'85
Renault 11 GTX mrt.'B7
BMW 520 i febr. '84Mini 1000HLE sept.'B4
Austin Metro Surf 1.3 mei'B7
Lancia Bianchi All2sept. '83

78888

DEZE MAAND MET GRATIS

De Seat Malaga. Op en top een auto voor het hele gezin.
1.5LMotor System Porsche met LU JetronicInjectiesysteem voor
veel power en trekkracht. De Seat Malaga trekt met gemak
een zware caravan de berg op. Berijders van grotere auto's
zullen versteld staan!

Daarom leveren wij u deze maand de Malaga af met een
gratis trekhaak, gemonteerd en wel. Uw voordeel: bijna f 500,-.

Kom bij ons langs voor een proefrit, dan kunt u
meteen zien dat de Malaga ook luxe 4QH — aaa\awaam
en comfort betekent. Wij-zien u graag in m^ i^S^^mI
onze showroom. Volkswagen Groep.

It^feÉlffi/ i"Jsswwaß \w%ÉiËiÉ WÊÊawïïQP

\\\\W ....■.■^vMvnsa&^mA\ WAwÈÊÉËÊÊ^AA wËÊÈ;- WÊSfËW^ËMAaW^'

DE MALAGA.
PUUR VAKANTIEPLEZIER VANAFF 2O.99S,-.

A.C.H. Auto Aarts
Jeugrubbenweg 20, Hamstraat 211,

Hoensbroek, 045-222455. " Kerkrade, 045-412545.

Autosport Automobielbedrijf
Brouns B.V. Ton Schuijren B.V.

Schelsberg 175, Heerlen, (subdealer) Rötscherweg 60,
045-725507. Landgraaf 045-313588.

piiiiiiiiiiiiiiiiiiiiia
I Auto Veneken b.v. j

„Occasionkelder" „Occasioncentrum"
":= Leyenbroekerweg 27 Prins Mauritslaan 171

6132 CN Sittard Li 6191 EE Beek
te1.04490-15777 P'TïWjM tel. 04490-72882 =

Veneken Sittard Veneken Beek
= Ford Sierra 2,0 CL Sedan wit 1987 Passat Variant I.Binw. model, zilver 1989== Ford Sierra 2.0 CL 5-drs. wit .1986 Golf GTi 16V139 PK, blauwmet " 1988== Ford Escort 1300Laser wit 1985 Audi 801,8i90 PK, blauwmet 1989== Opel Ascona 1.6 S gas goudmet 1983 Golf Memphis I.Bi 90 PK wit . 1989== Opel Ascona 1.6S blauw 1985 GolfGTi 112PK I.Bi, marsrood . 1984== OpelKadett 1.2S groenmet 1983 Golf GTD 70 PK. wit 1986 == OpelKadett 1.2S zilvermet 1985 Golf GTD Memphis 70 PK. grijsmet 1988== OpelKadett 1.3GL grijs 1986 Kadett 1.3LPG, blauwmet 1987== OpelKadett 1.2S wit 1986 BMW 316 4-drs. 1800 CC wit 1986=== OpelKadett 1.3 S gas wit 1987 Audi 801.8Ssportpakket, wit 1987== Fiat Regatta 70ES r00d... 1984 Volvo480 ES airco., grijsmet. 1988== Fiat Uno 60S 5-drs. wit 1987, Opel Kadett GT1.31.6, wit/rood ... 1987-1988 == Fiat Uno 60S blauw 1987 Audi 100 CC Turbo diesel, grijsmet 1987=s Volvo 340 DL wit 1985 Mitsubishi Colt EL wit 1988 =—s V01v0340 DL «i 1983 Ford Escort 13004-drs.. zilver 1981== Volvo 340 DL autom. rood 1982 Audi 80Diesel, blauwmet. .. 1984== Peugeot 205XE rood 1987 Mazda 3231500 sport, rood 1985== Skoda 120L wit 1987' Passat 5-drs. 1600CC, zwartmet. . 1988 == Audi 801800 cc, 5-bak, zilvermet 1987' Peugeot 205XE rood 1985 ==VW Passat Var. 1800 cc zilvermet 1989 Golf Diesel 5-bak Manhattan 5-drs..'zwart 1989 ==VW Passat 1600 cc, 5-drs. Comfort, bl.met. 1988, Golf GTS 1600, wit .... , 1985==VW Passat 1800GL 5-drs., blauwmet 1984, Volvo 340 GL automaat 5-drs., roodmet " " 1983==VW Passat 1600 cc, 5-drs. zilvermet 1984. .Goll 1600automaat rood 1987 ==VW Jetta CL Turbo diesel rood 1985,' Audi 804-cLrs. beigemet 1980== VW Jetta CL 1800 cc groenmet 1986' ==VW Jetta 1300cc 4-drs. .wit 19861 _ . ' .... ==VW Golf Turbo diesel groenmet 1986> BeZOek OHZe OCCdSlOllkelder. ==VWGoll GT41.8blauwmet 19871 == Polo, Golf, Jetta, Passat, alle uitvoeringen, alle motoren, diverse == kleuren van 1981 t/m 1,989, 68 x.
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1
Steun de nationale AVO-collecte: 21 t/m 27 mei $|

1 Gehandicapt?. Jf/l\ ~L4^J|nJII
ledereen kan het overkomen. ' L-jjuJ"

,_«-—h^SrFTïTïTif Velen z'Jn het vanaf cle 9et)oorte, veel meer mensen T^W/TOl
ItITÏ 1V» T** worden t'Jdens hun leven gehandicapt. AVO helpt kuxJ

daadwerkelijk; bij werk, scholing, recreatie. Al ruim 60 fcT^_l
AVO, telefoon(033) 75.33.44 IH [■
postbus 850,3800 aw Amersfoort Dankzij o.a. de jaarlijkse collecte is datvaak mogelijk, integratie ,
Beschermvrouwe H.M. de Koningin Steun ons werk. Geef ook nu. GEHANWKAPTEN

'Wie geeft denkt aan een ander'

U kunt aanvallüüüh..!

GROTE ORANJE
| GEBRUIKTb 1

AUTOSI^
Autobedrijf van Leeuwen is iF fÊÈ^ \

reeds in de Oranjestemming..! X jP^i
Alvorens "onze jongens" een gooi naar het kampioenschap \\ f / J/\gaan doen laat autobedrijf van Leeuwen ook nog eens zien A A '// kg^
dat hij een ware kampioen is in het presenteren van zowel É i^^Énieuwe als gebruikte auto's. f^%

/ Ji
Om U alvast in een perfecte Oranje-stemming te verkrijgen V —-***h^£, /'\

heeft van Leeuwen enkele verrassingen voor Uin petto.. M^^j^É /)j

kWm

v voorulnltoo?/S/)0'" ' "spitatw^we --J jed " W ’' Sn^^Kn», i Citroen AX winnen. i 'eae®bezoeker h U\l d,egeïl«>e«eiuis£sp«; \ JjlotenZiinafkomst^ i ontvangteer, \^\ Nei£^sZr2 v vanv«rn
9. o oranje" //nc^S^ / \pORT4BLERADIO è%

f^VAN LEEUWEN Xl
X X Strythagenweg 129, Kerkrade-W. tel. 045-453355 S' X



Nederland2
tl "J3.05 Nieuws voor doven en
Ine horenden.

J^ Dieren van de Middellandse£;■ Natuurfilm. Afl. 10: Liefde onder

k TROS vrijdagmatinee. Ameri-snse speelfilm uit 1953 van Char-

les Walters. Tijdens een zwemtrai-
ning raakt Katy in de problemen maar
wordt gered doorde zakenman André
Lamet.

18.07 Billy Hotdog en Linda presen-
teren TROS Jeugdstation. Met om:

18.12 Erik, of het klein insecten-
boek. 8-deliae ieuqdfeuilleton naar

het gelijknamige boek van Godfried
Bomans. Afl. 1: Wollewei. (herh.).

18.30 Koning 8010. 6-delige serie.
Afl. 1: Hulde. (herh.).

19.00 Tik Tak. Belgische kleuterserie.
Afl. 39.

19.05 We gaan naar Rome. (World
Cup Confidential Italy 1990), Britse
4-delige serie over de Wereldcup
voetbal vanaf de start in 1930 t/m het
13e toernooi in Mexico-1986. Afl. 2:
De super-keepers. Commentaar:
Klaas Samplonius.

19.27 Familie Oudenrijn. Serie. Afl.
46: Amerikaans bezoek. Merels zus
Bunny komt over uit Amerika. Dit be-
tekent echter dat geen man meer vei-
lig is.

20.00 (TT-l-»»)Journaal.
20.27 America's funniest home vi-

deos. Amateur video-opnamen op de
buis. Presentatie: Linda de Mol en
BobSaget.

21.00 De André van Duin revue
1989/1990. Met o.a. Simone Kleins-
ma, Frans van Dusschoten en Hans
Otjes.

21.59 De TV-dokter. Adviezen van
huisarts Ferdinand Zwaan.

22.00 Jongbloed en Joosten. Actu-
eel programma. Presentatie: Astrid
Joosten en Jaap Jongbloed.

22.39 De TV-dokter. Adviezen van
huisarts Ferdinand Zwaan.

22.40 TROS Sport. Sportmagazine.
Presentatie: Jack van Gelder.

23.05 In the heath of the night. Ame-
rikaanse politieserie. Afl. 2: Menings-
verschil. Gillespie en Tibbs krijgen ru-
zie over de moord op de vrouw van
Sonny Mims. Zij komen nl. elk tot een
andere conclusie.

00.00-00.05 ""Journaal." Esther Wiliams in 'Dange-
rous when wet. (Nederland
2-16.32 uur)

Duitsland 1
jj^ Unter der Sonne Kalifomiens.
I*■ Afl.: Die Pressekonferenz.pil.),
MS e-i
Ij nt und frisch. Gymnastiek. Les

fc Heute.
t,sn D,e Reportage, (herh.).
l(>n ARD-Ratgeber. Juridische tips.
'S ïeute-
u 0 «eliebter Giorgio. Amerikaan-
!- ,sPeelfilm uit 1982 van Franklin J.
fhatfner. (herh.).
30' Persoverzicht.
k ?. ZDF-Mittagsmagazin. Mit Heu-
Cachrichten.
'On VVirtschatts-Telegramm.
C Ejne Welt fir alle. Das Jugend-
yit"en des Bundesprasidenten 1990,
Wndin9 vanuit Slot Bellevue te

I^° ARD-SPort extra. Intemationa-
Ouit !enniskarnpi°enscnappen van
Sèbi d' kwartfinale dames enkel-
!Ms.Vanuit BerliJn-'ta Tagesschau.
s 6 Hart aber herzlich. Amerikaan-
W?r'e' Afl': Rosen und Domen.
''"30 vi Die grosse Klappe.
I|j s, Hier und Heute. Actualiteiten.
stlll**WWF-Club. Live vanuit deCd|Q-

'""Oo Heute im Ersten.
?oTa9esschau.

s * Grün ist die Heide. Duitsetjj^'hlm uit 1951 van Hans Deppe.
W u

Luc|ersen woont met zijn doch-
/\ls r^ e|ga op de Lünebürger Heide.
bos

n°bby jaagt hij op dieren van het
H6|' hetwelk een groot probleem voor
ty 9a is. Ze is nl. verliefd op de bos-
fc> J?'er en deze is weer op zoek naar
ÜQfoper.
jw Plusminus. Economisch maga-

zine.
22.30 Tagesthemen. Actualiteiten

met Bericht aus Bonn.
23.00 Golden Girls. Amerikaanse co-

medyserie, afl.: Wo ein Wille ist...
Rosé is nerveus, haar dochterKirsten
komt op bezoek. Kirsten was zeer op
haar overleden vader gesteld en
Rosé heeft zich voorgenomen haar
dochter alles, ook de minder mooie
dingen over haar vader te vertellen.

23.25 Sportschau.
23.50 ■Glücksspiel des Lebens.

Amerikaanse speelfilm uit 1950 van
Robert Stevensorï. Chris komt in een
kleien stad te wonen waar hij met zijn
ouders heeft gewoond. Hij wordt ver-
liefd op de gehandicapte Elaine. Ze
beginnen een relatie. Maar Chris' cri-
minele verleden haalt hem in.

01.15 Tagesschau.
01.20-01.25 Nachtgedanken. Be-

schouwingen door Hans Joachim Ku-
lenkampff.

Duitsland 2
09.00 Gezamenlijk programma

ARD/ZDF
13.45 EURO. Europa-magazine.
14.25 «Die englische Heirat. Duitse

speelfilm uit 1934 van Reinholo
Schünzel. Voor de jonge aristrocaal
naar Engeland terugkeert, ontmoet hij
Gerte en trowt met haar. Hij besluit nu
dekomst van zijn vrouw alvast voor te
bereiden bij zijn grootmoeder...

16.00 Heute.
16.05 Die Nordlichter. Serie. Afl.: Von

der Waterkant an den Bodensee (3).
16.55 Programma-overzicht. Met de
gelukstelefoon.

17.00 Heute. Aansl. Aus den Landern.
17.15 ""Tele-illustrierte. Magazine

met gesprekken, service en amuse-
ment.

17.45 Ohara. Serie. Afl.: Mord in den
Bergen. Aansl. Rente, aber sicher,
serie programma's waarin aan de
hand van korte scènes alle vrager
m.b.t. pensioenverzekering beant-
woord worden. Vandaag: Selbstver-
waltung.

18.25 Ohara. Serie, vervolg.
18.58 Programma-overzicht.
19.00 Heute.
19.30 Auslandsjournal. Buitenland-

correspondenten.
20.15 ooEurocops. Europese mis-

daadserie. Afl.: Kleine Engel. Fausto,
de zoon van politiecommissaris Bru:
no Corso luistert bij toeval het ge-
sprek tussen twee criminelen af en in-
formeert zijn vader.

21.07 Das natten Sic sehen sollen.
Hoogtepunten van het amusement.

21.45 Heute-journal.
22.10 Aspekte. Cultureel magazine.
22.50 Die Sport-Reportage.
23.15 ■... und dennoch leben sic.

Italiaans/Fanse speelfilm uit 1960 var
Vittorio de Sica. Tijdens een bomaan-
val in W.O. II vlucht de jongeweduwe
Cesira met haar dochter Rosetta naai
haar geboortedorp San Eufemia
Maar zelfs haar dorp blijft niet ver-
schoond voor de ellende van de oor-
log.

00.50 Heute.

TV-KANALEN, GOLFLENGTEN
Vt en CAlrabonnees:kanalen zie schema exploitant

%%* zwart/wit programma
00 s'ereo geluidsweergave
"r^ * tweetalig bij stereo-app.

* teletekst ondertiteling

TELEVISIE
"cdÜr!and 1: 5, 26 29, 46, 51, 53 en 57

Br|and 2: 31, 33, 35, 49, 54, 56 en 60

Nederland 3: 23, 32, 34 43, 48, 52 en 59
RTL Veronique: satelliet
Duitsland 1: 9, 12, 24 en 46
Duitsland 2: 21, 29, 35 en 37
Duitsland 3 (West): 39, 48, 50, 55 en 58
Duitsland 3 (SWF): 40, 55 en 56.
België/TV 1: 10 en 44
België/TV 2: 25 en 47
België/RTBF 1: 3 en 8.
België/Télé 21: 28 en 42.
RTL Plus: 7, 26, 36, 46 en satelliet
Sat 1: satelliet
MTV Europe: satelliet
SSVC: 33, 40, 49 en 59
Sky Channel: satelliet.
Super Channel: satelliet
TV 5: satelliet

België/TV 1
U 0 «i^u% Cn°oltelevisie. Met: Estheti-

'De weg van het ab-

?3o Shernie. Les 19.
Af| ,re Woudlopers. Engelse serie.'"SS u.f. Perzische kat.}% !^!euws.
'"OS p Tak-Animatieserie. Afl. 263.
;% ostbus X. Jeugdserie rond
hNie Vtsterieuze weldoenersorgani-
'"3s J*"'-'- De fenomenale Cassidy.it6k6 "av'd de kabouter. 26-deligei^nnl mserie- Afl. 20: De vliegen-

L&Ch» ,!09ramma van de Socialisti-«^Ornroep.
Acrj bedelingen en programma-

So ,euws.
SfK nacht der Vechters. Ameri-

Speelfilm uit 1983 van Peter
fcii eve h°e idealistische magistraat

'"45 l, rdin gelooft in gerechtigheid.
DtiitSg°n9kongs geheime stad.
W elementaire over de onge-
le, oonn ille9alen die onder de
J)afia Van de Triaden, de Chinese
jvWü ln een ommuurd labyrint in&3rj * 9 w°nen en werken.?3S *Ur>st-zaken.

AcrS g erben'cht. Aansl.: Paarden-

S^nsJ'0 's geld. Programma overVv" en 9e|d-
llhi, n'da9nachtfilm. Frances,

Amerikaanse speelfilm uit 1982 van
Graeme Clifford. Seattle 1931, Fran-
ces Farmer heeft er een handje van
om met haar onconventionele ideeën
zowel haar ouders als de gemeen-
schap te schockeren. Ze wil actrice
worden, maar alle teleurstellingen die
ze in Hollywood te verwerken krijgt
doen haar uiteindelijk in een psychia-
trische kliniek belanden.

01.20-01.25 Coda. Judith van Charles
Ducal.

" Jessica Lange in Tran-
ces. (België/TV 1 - 23.05)

RADIO
Radio 1:95,3 en 100,3 mHz; 747 kHz (402 m) en
1251 kHz (240 m)
Radio 2: 92,1 en 88,2 mHz (van 21.00-7.00 ook
frequenties AM- en FM-zenders Radio 1)
Radio 3: 103,9 en 90,9 m Hz
Radio 4: 98,7 en 94,5 mHz
Radio 5: 1008 kHz (298 m) en 891 kHz (337 m)
Omroep Limburg: 95,3 en mHz
BRT 2: 555 m (540 kHz), FM 22, 36 en 39 (93,7-
-97,5 en 97,9 mHz)
Belg. Rundfunk: FM 5„ 26 en 45
RTL: 208 m (1440 kHz van 5.30-19.00) - FM 6 en
33 (88,9 en 97 mHz) - KG 49,26 m (6090 kHz)
WDR 4: 93,9 en 91,9 mHz

België/TV 2
—^—■

18.40 Nieuwskrant.
18.45 Babel. Wekelijkse nieuwsbrief

voor Marokkaanse migranten.
19.00 Buren. Australische serie. Afl.
356.

19.25 Mededelingen en programma-
overzicht.

19.30 Nieuws.
20.00 W.O. || . Een klein land in de
wereldoorlog. Afl. 3: De schemer-
oorlog.

21.00-21.25 Natuur, wat doe je er-
mee? 5-delige serie. Afl. 3: De Zwarte
Beek, uniek en ongeschonden? De
Zwarte Beek, geboren uit enkele nat-
te weiden en een miniscuul moeras,
is één van de laatste goed bewaarde
beekvalleien in de Kempen.

Nederland 3
09.00-09.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
NOS
09.30 English spoken. Afl. 10.
10.00-10.30 Nieuws uit de natuur.

Afl. 24.

11.00 SchoolTV-weekjournaal. Afl.
29.

11.30-12.00 Brandpunt in de school.
Afl. 8.

13.00-13.05 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

17.50 Nieuws voor doven en slecht-
horenden.

18.00 Paspoort. Voor Turken.
18.30 Sesamstraat.
18.45 (TT)Jeugdjournaal.
18.55 (TT)Het Klokhuis.
19.10 Bamboe. Het wondergras, do-

cumentaire-serie over bamboe. Afl. 5
Bamboe in plaats van plastic.

19.35 Love stories. Serie. Afl.: Ja
zegt u het maar... Op een dag beluis-
tert de verzekeringsagent Francois
Gerard zijn antwoordapparaat wan-
neer hij de stem van een vreemde
vrouw hoort. Hij wordt op slag ver-
liefd.

20.00 ""Journaal.
20.20 Jimmy's. Wekelijks verslag var

de belevenissen in het grootste
streekziekenhuis van Engeland.

20.50 Cinema 3. Filmmagazine. Pre
sentatie: Cees van Ede.

21.04 Dag en nacht. Ballet van Bian
ca van Dillen in twee delen: Decisionj
en Dance 1, Dance 2 en Rex.

22.00 NOS-Laat. Actueel magazine
Presentatie: Charles Groenhuijsen.

22.45-22.50 Nieuws voor doven er
slechthorenden.

Duitsland 3 West
08.55 Seniorengymnastiek. Afl. 5.
09.10 Schooltelevisie.
09.40 Telekolleg 11. Cursus natuur-

kunde. Les 34. (herh.).
10.10 Schooltelevisie.
11.20-11.35 AK-zwo. (herh.).
16.35 Teletekstoverzicht.
t7.00 Schooltelevisie.
18.00 Telekolleg 11. Cursus biologie.
Les 14.

België/RTBF 1
14.00-15.30 Schooltelevisie. 16.50 Va-
caturebank. 17.05 Nouba Nouba, kin-
derprogramma met de tekenfilms Cubi-
tus en Bouli. (herh.). 17.35 Campus
show, Amerikaanse comedyserie. Afl.:
Le debat. 18.05 Les années coup de
coeur, Amerikaanse comedyserie. Afl.:
Le coup de fil. 18.30 Jamais deux sans
toi, magazine. 18.53 Programma-over-
zicht. 19-00 Journaal. 19.03 Ce soir,
actualiteiten. 19.30 Journaal en weer-
bricht. 20.05 Jours de guerre: la cam-
pagne des 18 jours, informatieve serie
over het begin van de Tweede Wereld-
oorlog in België. Afl.: Le journal de la
campagne. 20.20 Grand écran: Jessica
Lange-cyclus: Country, Amerikaanse
speelfilm uit 1984 van Richard Pearce.
Tijdens de jaren70 worden de Ivy's, net
als zoveel boeren in het middenwesten,
het slachtoffer van het nieuwe land-

bouwbeleid. 22.10 Les chevaliers de la
nuit 9-deligeAmerikaanse serie. Af7. 6.
Calvin moet de bekende zangeres Tra-
cy Hood als lijfwacht naar een concert
begeleiden. 23.05 Paardenkoersen en
weerbericht. 23.10 Laatste nieuws.
23.30-23.35 Bourse, beursberichten.

RTL Veronique
06.00 European Business Channel.
07.00 Ontbijtshow.
09.00 European Business Channel.
09.30 Channel E.
10.00 Rete Mia. Italiaans showpro

gramma.
12.00 Channel E.
12.30 RTV-VText.
14.40 RTL-Matinee. Met om:
14.45 The Edge of Night. Tv-feuille-

ton.
15.15 As the World turns. Tv-feuille-

ton.
16.00 Télékids. Kinderprogramma ge-

presenteerd door Irene Moors.
17.00 5 Uur Show. Rechtstreeks mid-

dagmagazine. Presentatie: Viola van
Emmenes.

18.00 Journaal.
18.15 Prijzenslag. Quiz.
18.45 Fabeltjeskrant.
18.55 Full House. Comedyserie. Afl.:
I'm here for you babe.

19.20 Bulldozer. Telefoonspelletje.
19.30 Journaal.
19.50 Weer.
19.55 Rad van fortuin. Quiz.
20.25 Surpriseshow.
22.00 De Koos Postema Show.
22.50 Journaal.
23.00 Agatha Christies sparkling
cyanide. Amerikaanse speelfilm uit
1983 van Robert Lewis. Verhaal over
een Engelsman die op het spoorkomt
van een moord, die gepleegd is in de
hoogste kringen van Pasadena.

00.30 Rete Mia. Italiaans programma.
02.50 Atoukado. Quiz.
04.00 Duo. Quiz.
05.00 Classique.

Duitsland 3 SWF
08.15 Tele-Gymnastik. Afl. 49.
08.30 Telekolleg 11. Cursus biologie.

Les 14 .
09.00-10.50 Schooltelevisie.
16.30 News of the week. Nieuws in

het Engels.
16.45 Actualités. Nieuws in het Frans.
17.00 Abhauen oder bleiben. Ist das

Dorf noch attraktiv? Afl. 3 uit de serie
Dorfentwicklung/Dorferneuerung.

17.30 Telekolleg 11. Cursus biologie.
18.30 Hallo Spencer. Kinderserie.
19.00 Aktuelle Stunde. Regionaal

magazine met nieuws en Blickpunkt
Düsseldorf.

20.00 Landesspiegel. Impuls oder In-
farkt, reportage over de verkeerspoli-
tiek in het dichtgroeiende Noordfijn
Westfalen.

20.45 Auf nach Hollymünd. Live-pro-
gramma met publiek vanaf het studio-
complex in Keulen.

21.30 West 3 Aktuell.
21.45 ZAK. Weekoverzicht.
22.30 West 3 extra-Spiel. Kraftemes-

sen, Afrikaanse speelfilm van Gaston
Kaboré. Afrika. Tinga in boer en
woont in de stad. Dit breidt zich echter
steeds verder uit en vernietigt tegelij-
kertijd de eeuwenoude cultuur wn
leefgewoontes. Maar hij probeert de
oprukkende stad te weerstaan en zijn
oude leven te blijven leiden.

00.00 Laatste nieuws. Aansl.: AK-
zwo.

Les 14. (herh.).
18.00 Was hinter der Kamera pas-
siert..., 6-delige serie over gebeurte-
nissen tijdens het filmen van docu-
mentaires. Afl. 1: Das Dorf der Kanni-
balen.

18.30 Die Campbells. Canadese se-
rie. Afl.: Frauensache - Mannersache.

18.54 Kinder-Verkerhsspot. (Herh).
18.56 Das Sandmannchen.
19.00 Abendschau Bliek ms Land.
19.30 Kinikalender. Filmnieuws.
20.15 Ein Palst am Rhein. Documen-

taire over 250 jaar Deutschhaus in
Mainz.

20.45 Standortbestimmung. Das
Landesparlament, gesprek met de
voorzitter van het deelstaatparlement
van Rheinland-Pfalz, Dr. Heinz Peter
Volkert over de consequentiesvan de
Duitse éénwording.

21.00 Südwest aktuell. Neues urn
neun.

21.15 Schönheit Thüringen.
Deutsch-Deutsche Denkmalpflege,
documentaire over architectuurschat-
ten in Thüringen.

21.45 Wortwechsel.
22.30 Die Söhne des Fürsten. 6-deli-

ge Poolse serie. Afl. 3: Machtwech-
sel. De macht van de vorstenfamilie
begint te wankelen. De vorst her-
trouwt, Roland komt in opspraak en
Botho verspeelt een vermogen. Met
de mijn gaat het ook niet goed en
Franz besluit het vermogen over te
brengen naar Duitsland.

23.25 Jazz-Zeit. Nina Simone.
00.05 Laatste nieuws.

# Sophia horen en Jean-Paul Belmondo in '...und dennoch
leben Sie'. (Duitsland 2-23.15 uur)

België/Télé 21
19.00 Terre et soleil. 19.30 Journaal
met simultaanvertaling in gebarentaal
en weerbericht. 20.00 Dubcek est reve-
nu, BBC-documentaire. 20.30 Concert
21. (herh.). 21.30 Coup de film, filmru-
briek. 21.45 Journaal, weerbericht en
beursberichten. 22.15-23.10 Le rêve
d'lcare ou l'histoire de l'aviation, 12-de-
lige documentaire serie over de ge-
schiedenis van de luchtvaart. Afl. 9.
(herh.).

TVS
16.05 TVS Infos. 16.15 Evoyé spécial.
17.15La Chance aux Chansons. 17.45
Cuisinez avec... 18.00 Des chiffres et
des lettres. 18.20 Iniminimagimo, Tele-
chat, Zoo-folies... 18.50 Club TVS.
19.00 Futur's. 19.30 TVS Infos et mé-
téo. 19.40 Papier Glacé. 20.00 Bizness
News. 21.00 Trente, les années ambi-
guës. 22.00 Journal Télévisé et Météo.
22.30 Ciné-Club: Cycle Danielle Dar-
rieux: Katia. 00.05-00.30 Divan.

Radio 1 radioleder heel uur nieuws. 7.07 Het Ge-
bouw met om 7.04 Act. binnenland.
(7.30 Nws.). 8.10 De tafel; 9.07-Re-
dactie. Tijdloos Nederland; 10.07
Afd. binnenland met o.a. Mediaru-
briek i.o en BORAT; 11.07 NL met
BORAT. 12.07 Afdeling binnen-
land. (12.30 Nws); 12.52 Informatie
voor de vissers. 12.55 Meded. tbv
land- en tuinbouw. 13.10 Hier en
nu. 13.35 Kerk vandaag. 14.07
V.1.P.-roem. 16.07 Radio I vrijdag-
editie. (17.30 Nws. 20.03 Country
style. 21.03 Jazztime. 22.03 Vrij-
dag-sport. 23.06 Met het oog op
morgen. 0.02-7.00 Oh, wat een
nacht, met om 0.02 Stemband.
2.02 De zwoele zomernacht. 5.02-
-7.00 Ook goeimorgen.

Radio 2
leder heel uur nieuws. 7.04 Echo.
7.10 Ontbijtshow. 7.50 Het levende
woord. 8.04 Echo. 8.13 Ontbijt-
show, vervolg. 8.50 Postbus 900.
9.04 Adres onbekend-. 10.04In ant-
woord 0p.... 11.50 Postbus 900.
12.04 Van twaalf tot twee. (13.04-
-13.15 Echo). 14.04 Ratel plus.
15.30 Binnenlandse zaken. .16.04
Gerard de Vries draait op verzoek.
17.04 Nederlands hitwerk. 18.04
Radiojournaal. 18.30 De hersen-
gymnastiek. 19.03 De burgemees-
ter is jarig. 20.03 Hobbyvitaminen.
21.00-7.00 Zie Radio 1.

Radio 3
leder heel uur nieuws. 6.02 Rinkel-
dekinkel. 7.04 Ook goeiemorgen.
9.04 Goud van oud. 11.04D'Rob ot
d'ronder. 13.04 Ha, die Holland.
15.04 De Top 40.18 04 De avond-

spits. 19.03 Stenders en van Inkel
22.03-24.00 Countdown café.

televisie en radio vrijdag

Nederland 1
L°"13.05 Nieuws voor doven en

ii ° Kolonel BJimp. Engelse speci-es uit 1943 van Michael Powell en
2r'c Pressburger. Clive Candy3' in Berlijn bevriend rriet de DuitseKier Theo. Ze zijn echter verliefdlj¥ hetzelfde meisje.
C ""Journaal.
j?- Eindexamenjournaal. Nabe-;un°uwingen. Presentatie: Pieter JanKens.
3 100 jaar tekenfilm. Tekenfilm-BJWne.Afl.l2.I, " Kruispunt TV. Informatie uitJK en wereld. Presentatie: Ad Lan-f„° snt en Maud v.d. kroon.ij ""Journaal.
j Hints. Spelprogramma. Spellei-

»on .ankKramer-L'Elisir d'amore. Opera vanPj.jh^etti, uitgevoerd door het Forum
harmonisch Orkest en Operakoor

ü j|Andrew Wise.
g'e. Coornhert. Documentaire over
n acnten achter straffen toen en nu
Ui 1

Coornhertjaar.
hl Elisir d'amore. Vervolg.
5," ""Journaal.L* v«r van mijn bed show. Pre-
}4

n'at|e: Han van der Meer.kT° 1-25 Blinde liefde. Ameri-
%liSe tv"film van John Korty- Een
9do echtpaar Probeert kinderen te
f!stPteren' maar wordt door allerleiJ^nties tegengewerkt.

Radio 4
7.04 Vroeg ochtendconcert I. Pia-
nomuziek. 8.00 Nws. 8.02 Vroeg
ochtendconcert 11, vervolg. 9.00
Theo Bruins, piano speelt variatie-
werken van Beethoven (3). 9.35
Saint Saens en Massenet. 10.35
Hesperion XX. 11.25 Het interna-
tionale concertcircuit: Gewandhau-
sorchester Leipzig, symfoniemu-
ziek. 12.30 Jazz op vier-concert.
13.00 Nws. 13.02 Operette. 14.00
Orgels in stad en ommeland. 14.35
Klein bestek. 15.30Uit de schat der
eeuwen. 16.00Crème du baroque.
17.00^ De cantates van JS. Bach.
17.40'The bestof brass. 18.00Nws.
18.02 Musica nova: Wittener Tage
für neue Musik 1989 (2). 19.00 De
bovenbouw. 20.00 Nws. 20.02
Europees Concert Podium: Neder-
landse Mozartweek Zeist 1990:
Lafayette Strijkkwartet (In pauze:
Muziekspiegel). 22.30 Jazzge-
schiedenis. 23.00-24.00 jazz.

Radio 5
6.30-6.49 Scheepv.- en marktbe-
richten en uitgebreid weerber. 9.00
Nws. 9.02 Sportief. 9.25 Water-
standen. 9.30 De vertellers. 10.00
Meer dan muziek. 11.00Een leven
lang. 12.00 Nws. 12.05 Toegift.
12.15 Vrijzinnig Vizier. 13.00 Nws
13.10 Het Gebouw, met om 13.10
Standplaats nergens; 13.40 Het in-
terview; 14.35 Het onderzoek.
15.00Muziek in het Gebouw; 15.30

NL standplaats Honduras. 15.50
Afdeling binnenland. 16.35 Welin-
gelichte kringen. 17.35 Postbus 51
Radio-magazine. 17.55 Meded. en
schippersberichten. 18.00 Nws.
18.10 Paulus de boskabouter.
18.20 Uitzending van RPF. 18.30
Homonos. 19.00 Progr. voor bui-
tenl. werknemers. 20.30 De bijbel
open. 20.55 België totaal. 21.05
Schoolagenda. 21.20 Bijbelse toe-
komstverwachting. 21.40-22.00
Theologische verkenningen.

SSVC
12.30 For Schools.
12.45 History Around you.
13.00 Green claws.
13.15 Playdays. v13.35 Neighbours.
14.00 News and weather.
14.25 Take the high road.
14.50 Sounds like music.
15.15 Head of the class.
15.40 Children's SSVC.
16.05 Around the world with Willy
Fog.

16.35 Troublemakers.
17.00 Blue Peter.
17.30 Happy Days.
17.50 Home and away.
18.15 Steal.
18.40 News and BFG weather.
18.55 Scène here.
19.15 Top of the pops.
19.45 Coronation street.
20.10 No jobfor a lady.
20.40 Not a penny more, not a pen-

ny less.
21.30 French and saunders.
22.00 News and Weather Report.
22.30 Clive Anderson Talks Back.
23.05-00.50 The Friday late film.

RTL Plus
06.00 Hallo Europa. Guten Morgen

Deutschland, gevarieerd programma
met elk half uur RTL aktuell.

06.05 Reich und Schön. Amerikaan-
se serie. (herh.).

06.30 European Business Channel.
08.35 Tele-Boutique. (Herh).
09.10 Die Springfield Story. Ameri-

kaanse serie. (herh.).
10.05 Der Preiss ist heiss. Spelshow.

(herh.).
10.35 Mask. Tekenfilmserie, (herh.).
11.00 Auto-Auto. (Herh).
11.45 Action - Neu im Kino. Filmtips,

(herh.).
12.30 Klassik am Mittag. Met het

groot RTL orkest.
13.30 California Clan. Amerikaanse

serie. (herh.).
14.15 Die Springfield Story. Ameri-

kaanse serie. (herh.).
15.00 Gut schmeckt's. Culinair ma-

gazine met Eva Muller.
15.30 Spiel mit.
15.40 RTL aktuell.
15.43 Netto. Ihre Wirtschaft heute.
16.00 Einfach tierisch. Dierenpro-

gramma gepresenteerd door Iff Ben-
nett.

16.30 Vater Murphy. Amerikaanse
serie. Afl.: Die schwere Entschei-
dung.

17.10 Der Preiss ist heiss. Spelshow
gepresenteerd door Harry Wijnvoord.

17.45 Tele-Boutique.
17.55 RTL aktuell.
18.00 Sierra. Amerikaanse serie. Afl.:

Nimm Cody mit. (herh.).
18.45 RTL aktuell. Aansl.: Karlchen.
19.05 Vorsicht, Wetter! Weerbericht.
19.15 Das A-Team. Amerikaanse se-

rie. Afl.: Fegefeuer.
20.15 Glanzerder Asphalt. Ameri-

kaanse misdaadserie. Afl.: Höhen-
flug.

21.10 Shanghai Police. Die wüsteste
Truppe der Welt, Hongkongse speel-
film uit 1985 van Samo Hung.

22.40 RTL aktuell.
22.50 Die Grenzwölfe. Amerikaanse

tv-film uit 1984 van William Tannen.
00.20 Port Arthur. Japanse oorlogs-

film uit 1972 van Ihiji Maruyama.
01.45-01.50 Aerobics. Eurosport

05.00 International Business Report.
05.30 European Business Channel.
06.00 The DJ Kat Show. 08.30 WK vol-
leybal. Deel 4. 10.30 Trax. Sportmix.
11.00 Motor sport news. 11.30Kickbox
gala. 13.30 Tennis: Italiaanse kam-
pioenschappen. 18.00 Monster Trucks.
19.00 Trax. 19.30 WWF worstelen.
21.00Basketball. NBA play-offs. 22.30-
-01.30 Tennis. Duitse Open kampioen-
schappen.

SAT 1
06.00 Guten Morgen mit SAT.I. 08.30
SAT. 1 Bliek. 08.35 Nachbarn. Afl.: Das
Gemeinschaftskonto. 09.00 SAT. 1
Bliek. 09.05 Love Boat. Afl.: Mister
Fleers Ballettratten. 09.50 Teletip Ko-
enen. 10.00 SAT.I Bliek. 10.05 SAT.I
Teleshop. 10.30 Gigot, der Stumme
von Montmartre. Amerikaanse speel-
film uit 1961 van Gene Kelly. Aansl. te-
kenfilm. 12.15 Glücksrad. 13.00 Tele-
börse. 14.00 Programma-overzicht.
14.05 The Real Ghostbusters. Afl.:
Nachwuchs. 14.30 Teletip Reise. Ansl.
Horoskop. 14.40 Love Boat. Afl.: Der
edle Spender. 15.30 Verliebt in eine
hexe. Amerikaanse familieserie. Afl.:
Mrs. Stephens, wo sind Sic? 15.55
SAT.I Teleshop. 16.05 High Chaparral.
Afl.: Die geschafte des Mr. Tanner.
17.00 SAT.I Bliek. 17.10 Nachbarn.
Afl.: Paradies für Kaffeetrinker. 17.35
Teletip Test. 17.45 Programmaover-
zicht. 17.50 Addams Family. BOnkel
Fester und das andere Geschlecht.
18.15 Die Ausgeflippten. Amerikaanse
comedieserie van J.D. Lobue. Afl.: Wie
es wirklich war. 18.45 SAT.I Bliek.
Aansl. SAT.I Wetter. 19.05 Glücksrad.
19.50 SAT.I Wetter, aansl. SAT.I
Bliek. 20.00 Drei Engel für Charlie. Afl.:
Rache an einem Engel. 20.55 SAT 1.
Bliek. 21.00 ... denn der Wind kann
nicht lesen. Engelse speelfilm uit 1958
van Ralph Thomas. 22.55 SAT.I Bliek.
23.05 SAT.I Sport. 23.35 Die Weib-
chen. Duits/Frans/ltaliaanse speelfilm
uit 1970 van Zbynek Brynych. 00.15-
-00.25 Programmaoverzicht.

Omroep Limburg
7.o7Ochtendmagazine: Limburg
Aktueel, gast van de dag en mu-
ziek. 9.02, 10.02, 11.02 Kort
nieuws. 12 05 Middagmagazine:
Limburg Aktueel, Uit in Limburg,
agenda en muziek. 14.02, 15.02,
16.02 Kort nieuws. 17.02 Regio-
naal Weerbericht. 17.05 Limburg
aktueel, editie Noord en Zuid.
17.25 Op de valreep.

België/Radio 2
6.00 Nieuws. 6.05 TJag en Dauw.
(6.30, 7.00 Nieuws, 7.30 Nieuws en
RVA-Berichten.) 8.00 Nieuws. BJO
Het leven is mooi. 10.00 Nieuws.
10.03 Platenpoets. 11.50 Het koe-
koeksnest. 12.00 Limburg Van-
daag 13.00Nieuws. 13.10 Goed op
Vrijdag. 14.00 Het algemeen be-
lang. 16.00 Abraham al gezien?
17.00 Limburg Vandaag 18.00
Nieuws. 18.10 Hitriders. 20.00 Zig-
zag. 22.00 Nieuws. 22 05 Country-
Side. 23.30-6.00 Nachtradio, (om
5.00 en 5.30 uur Nieuws.)

België/BRF
6.35 Radiofrühstück + Spiel
'Glückstreffer'. 7.15 Wunschkas-
ten. 7.45 Veranstaltungskalender.
8.30 Besinnliche Worte. 9.10 Musi-
kexpress. 10.00 Gut Aufgelegt.
12.00 Musik bei Tisch. 12.15 Ver-
anstaltungskalender. 13.00 Treff-
punkt Frichauf. 14.05 Schulfunk:
Verkehrserziehung. Aus der Rad-
fahrpraxis: Oliver hangt alle ab.
14.15 Musikzeit heute: Klassiek
leicht serviert. 15.00 Nachmittags-
studio. 16.05 Spotlight: Euro-Tops.
17.05 Oldiekiste. 18.10 BRF-Ak-
tuell + Sportvorschau. 18.40-20.05
Konzertabend.

WDR 4
4.05 Radiowecker. 6.05 Morgen-
melodie. 9.05 Musikpavillon. 12.07
Gut aufgelegt. 14.05 Auf der Pro-
menade. 15.00 Café-Konzert.
16.05 Heimatmelodie. 17.00 Mu-
sik-Express 20.05 Zwischen
Broadway und Kudamm. 21.00 Mu-
sik zum Traurnen. 22.30-4.05
Nachtexpress.

BBC Europe
07.25 Today's Viewing.
07.30 Breakfast News.
10.00 News and weather.
10.05 Open Air.
10.20 Gloria.
11.00 News and weather.
11.05 Matchpoint Quiz Game.
11.30 Playdays.
11.55 Five to Eleven.
12.00 News and weather.
12.05 Open air.
13.00 News and weather.
13.05 Daytime live.
14.00 News.
14.30 On the Line.
15.00 News.
15.20 Horse Racing.
17.35 Eyespy.
18.00 Newsround.
18.10 One in Four.
18.35 Business matters.
19.00 Six o'clock news.
19.30 Newsroom South East.
20.00 Wogan.
20.45 'Allo! Allo.
21.10 Volgens aankondiging..
21.30 Top Gear.
22.00 Nine o'clock news.
22.30 South of the border.
23.30 Newsnight.
00.15 Weatherview.
00.20 Jazz 625: The modern Jazz

Quartet.
00.55-01.00 Saturday's viewing.

Super Channel
07.00Daybreak. 08.00 News and Wea-
ther. 08.15 Touristic magazine. 08.45
The Mix foliowed by News on the Hour.
16.00 Hotline. 17.00 On the air. 19.00
Hit Studio International. 20.00 Concert
Special. 21.00 Blue Night. 21.15 Can-
nes Film Festival. 21.30 The Mix. 22.00
News and Weather. 22.15 David Bowie
Special. 23.15 Snub. 23.45 Max Hea-
droom. 00.15 News and Weather.
00.30 Blue Night. 01.30 Time Warp.
01.45 Late Night Mix.

MTV Europe
07.00 VJ Kristiane Backer. 12.00 Al
The Movies. 12.30 Club MTV. 13.00 VJ
Kristiane Backer. 14.00 Aftemoon Mix.
17.00 3 From 1 at 5. 17.15 Afternoon
Mix. 17.30 Coca Cola Report. 17.45Af-
ternoon Mix. 18.30 Week in Rock.
19.00 Greatest Hits. 19.30 At the mo-
vies. 20.00 Saturday Night live. 20.30
Club MTV. 21.00 Spotlight. 21.30 Yo!.
22.00 VJ Ray Cokes. 23.00 Coca Cola
Report. 23.15 VJ Maiken Wexo.

Luxemburg/RTL
5.30 Guten Morgen! 9.00 Ein Tag
wie kein anderer. 11.00'Treff nach
Elf. 12.00 RTL-Themen 12.15
Casinoparade. 14.00 Viva. 16.00
Entenjagd. 17.00 RTL-Themen.
17.15 RTL-Musikduell. 17.50
Sportshop. 19.00 Neunzehn - Vie-
rundzwanzig. 00.00-01.00 Traüm-
tanzer.

KIJK ELKE
DAG

LIMBURGS DAGBLAD

Met muziek van
SKYJAPiO

045-739300

Vrijdag 18 mei 1990 " 11
Limburgs dagblad



Vrijdag 18 mei 1990 " 12

8a1.2L,
of 1.5Linjectie Motor System Porsche

■katalysator «ö-versnellingsbak
■dak- en achterspoiler «4-spaaks sportstuur

■getint glas «in twee delen neerklapbare
achterbank «twee buitenspiegels

in de carrosseriekleur «toerenteller «wis-was
installatie achter.

De Seat Ibiza Crono is nou watje noemt een
pittigtype.Datmag ook wel alsjebedenkt datde
motor in samenwerking metPorsche ontwikkeld is.
Terwijl zowel de 1.2 liter als de 1.5 liter met injectie
dat pittige karakter koppelen aan een zuinig
verbruik. Met name dankzij een ook al doorPorsche
ontwikkelde 5-bak.

Maarwatvooral meteen opvalt aan deze met
recht Spaanse peper is zijn eigenzinnigestyling.
Van de hand van een van de grootste namen in
de autoindustrie: Giugiaro. Je moet tenslotte
niet alleen voelen dat ie pittig is, maar je moet het
ook kunnen zien.

Bovenstaande selectie uit het Ibiza Crono
actiepakket maakt duidelijk dat het juist nu de
moeite loont om een Seat Ibiza aan te schaffen.
Want echt alles zit erop en eraan. En dan te
bedenken dat wie nu koopt een financiering tot in
1991 tegen nul procent rente krijgt.

Dus kom snel naar de Seat dealer als jenog
van dit aanbod wilt profiteren. Tenslotte heeft de
Seat Ibiza Crono echt alles mee! Dus is het niet
zo gek dat ze hard lopen.

Volkswagen Groep.

BEEK,Automobielbedrijf Coumans-Beek B.V,DSM-straat 7,04490-71243. HEERLEN, Autosport Brouns 8.V., Schelsberg 175,045-725507.HOENSBROEK, ACH., Jeugrubbenweg 20,045-222455.KERK-
RADE, Auto Aarts,Hamstraat 211,045-412545. LANDGRAAF, Automobielbedrijf Ton Schuijren B.V (subdealer),Rötscherweg 60,045-313588. MAASTRICHT,Automobielbedrijf G.H. Boosten & ZaB.V,
Bergerstraat 68-70,043-634367. MAASTRICHT, Autobedrijf Peter Bancken, Heerderdwarsstraat 25,043-635454. SITTARD, Automobielbedrijf Primair, Industriestraat 25 (Handelscentrum Bergerweg),
04490-14364.
Prijzen inclusief BTW, exclusief afleveringskosten. Wijzigingen voorbehouden. Het financieringsaanbod betreft een rentevrije vier-stappen-huurkoopovereenkomst meteen looptijd tot in mei 1991in samenwerking met onze financieringsmaatschappij op de gebruikelijke voorwaarden, voor hetbij
inruilbij te betalen bedrag, met een maximum van 10.000 gulden. Minimale aanbetaling 25%. De aanbieding geldt zolang devoorraad strekt en alleen bij aanschaf vaneen nieuwe Seat personenwagen in mei 1990en registratie vóór 16 juni 1990. Importeur Pon Car b.v., Leusden. Tel.: 033-951550.

Rolluiken
(Heroal-systeem)

Zonwering
Kunststoframen

P. Greymansstraat 18
SCHINVELD

tel. 045-256371
Vraag vrijblijvend

prijsopgave.

jfjQCORSTENS-
JBJT VERSCHUREN

éfiSA» Helmond'koopt
zat. 19 mei mankanaries lichte
kleur 12 donkere 9 popjes 7 ro-
de & roodzalm mart 15 popjes
13 kneu- & sijsbast 13 putter-
bast 27.50 JONGE KANARIES
man lichte kleur 8 donkere 5
JONGE popjes alle kleur 5
JONGE rode & roodzalm man
6 popjes 10 pst. GLOSTERS,
WITTE & KUIVEN spec. prijs,
d.duiven 10 meeuwen 4 zebras
7 parkieten 8 valken 20 witte
etc. 30 roseicollis 20 pp. bren-
gen: SITTARD 10.30-11 putstr
10 HEERLEN 11.30-12 em-
mastr 7a TERBLYT 12.30-1
rijksw 46 BEEK 1.30-2 maas-
trichterl 7

REUMABESTRIJDING
MÓÉT DOORGAAN

Statenlaan 128,2582GW Den Haag.
Bankrek.nr.: 70.70.70.848.Giro: 324.

-p—p^W^|l)!l)|_l|ll||.i.|

c —---;
Wer bietet mehr"

Über lOQ YersclTiedene
Rucks||ke, S^hlaïsacke, .

mehr afiwj» Zeite umj \

’/ A|igi||rt Nr. ii... ■; \
Minipack-Zelmir 2 Personen K

n^Wf!»,90 \. /*

Kleinkölnstralle Sa
5100Aachen Tel. 02 41/40 24 59 EV. A

■■■■ÉÉ rWi I
w^r*Y^^iTi!til li.

B ~!— 193- 139" 181>" t

FINANCIERINGSKANTOOR JÉÉ

Scharnerweg 108 Maastricht «j PF ft
Bijkantoor: Hoofdstraat 9 Hoensbroek, Tel. 045-22500Ö ''dagelijksvan 11.00-20.00uur

30 jaar vertrouwd in geldzaken, gediplomeerden Lid NedefL
Vereneniging van Financieringsadviseurs N.V.F. 4

--^ic
AP

B^SSV BIH Wm Wm BK^fen Wm aa^ai Wm Wam Warn^m WawmTm B^SSVJ WTw Warn^m W^Wm BTjB KWh EV3 ■ ■ IWH<;'

Wam Ik^FJI I ■■] PJ BY^Bs BTbIhÈI Vil BJ Ik^BJ ■!■ IIBBj K*^ Bk^vA 3ricri I Lr«l I■■ Ik^Éi Bjtjß bLvJ B7mL« Ë^Éi B^l Vh« I ■■■ K^vJ B\y^ IsiBj^^M Bi B^S u*Am aaa^^aM WJaaaaXM B^S B\J E^BbS VWlam P-'

Ja, van zon buitenkans ben ik /^A^\ TAVATA e<.... , _, VwW^/ i v^ ivy i t,
meteen weg. Natuurlijk, de Carina is al ——-
één brok hi-tech, met zn multikleppen f
en zn multipoint injectie.

ir

Maar deze 'Exiv-uitvoering maakt
hem wel héél speciaal. Wat wil je ook met

drie ijzersterke extra 's: ]
* Stuurbekrachtiging . §

* Centraleportiervergrendeling \

* 185/70R 13 banden op 5,5 Jvelgen h

nßj ,4/ mef <?/, en erfra pakket van >g^^i normaalf 2.000,- dat ik nu voorf900,-. j

IJL 9B ËM /& ben al weg. Want als ik snel i

m^^ÊF^k^^ *-
flinkefinanciële verrassing in petto.

;bs^
AfgebeelddeCarina llLiftback'Exiv' \

.HR*fB&»' : sfif-WF . \w^^

Importeur: Louwman & Parqui 8.V., Steurweg 8, 4941 VR Raamsdonksveer. Tel. 01621-85900. "^M$ ta> nummer lm Toyota's hebben 3 jaar garantie en 6 jaarcarrosserie'
LOUWMAfi&fftRQUI Prijzen mcl. BTW en excl. a/leveringskosten. Wijzigingen in prijs en uitvoering voorbehouden. NRf multikleppentechniek. I^Êt garantie. Conform onze bepalingen. Vraag uw dealer. j

HEYTHUYSEN-AUTOBEDRIJFGIELEN 8.V.-Stationsstraat 31 -Tel. 04749-1728 «OIRSBEEK-AUTOM.BEDRIJFMENGELERS B.V. -Provincialeweg Zuid 91 -Tel. 04492-1814»POSTERHOLT-AUTOBEDRIJFJAN BAKKES
B.V. - Roermondseweg 16A -Tel. 04742-2444 "LANDGRAAF -AUTOM.BEDRIJF MENGELERS B.V. - Baanstraat 129 -Tel. 045-318888 "MAASTRICHT -AUTO PETJT MAASTRICHTB.V. - Molensingel 11-Tel. 043-616900"SCHIN OPGEUL- "GARAGE WIERTZ -Valkenburgerweg 133 -Tel. 04459-1258 "SITTARD -AUTOM.BEDRIJFMENGELERS B.V. -Rijksweg Zuid 212 -Tel. 04490-21000»SUSTEREN-*AUTOM.BEDRIJFSWENTIBOLD B.V.-
Rijksweg Noord 54 - Tel. 04499-3300 " ULESTRATEN - AUTOM.BEDRIJF LOUIS PETIT B.V. - Langs de Gewannen 8 - Tel. 043-642703.

*Off. Agent 40.
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Van onze verslaggeefster
KERKRADE - De metingen
die de provincie heeft uitge-
voerd bij het Kerkraadse be-
drijf Wiso Split, tonen vol-
doende aan dat het verbod op
actieve verbranding van mijn-
steen terecht is opgelegd. Dat
schrijven Gedeputeerde Sta-
ten aan de Raad van State in
een reactie op een advies van
het ministerie van VROM aan
de Raad van State.

De kwestie Wiso Split speelt al en-
kele jaren. Nadat het bedrijf de ver-
branding van mijnsteen voor de
productie van gravel intensiveerde,
regende het klachten van omwo-
nenden. De provincie besloot ver-
volgens die intensieve manier van
verbranden te verbieden.

Wiso Split is van mening dat de
overlast niet door het bedrijf zelf
wordt veroorzaakt. Daarom heeft
het bij de Raad van State gevraagd
om schorsing van het besluit van
GS. De Raad van State riep de des-
kundigheid in van VROM, in de per-
soon van de Adviseur Beroepen Mi-
lieubeheer (ABM).

Deze adviseur concludeerde on-
langs dat de metingen van de pro-
vincie naar de hoeveelheden zwa-
velwaterstof die vrijkomen bij ver-
branding van mijnsteen, onjuist wa->
ren. VROM constateerde dat slechts
op één plaats was gemeten en bo-
vendienzou de provincie geenreke-
ning hebben gehouden met even-
tuele andere bronnen diezwavelwa-
terstof uitstoten. Het door GS opge-
legde verbod zou daarom niet vol-
doende onderbouwd zijn.

Van onze correspondent
SCHINVELD - Oud-pastoor G.
Schijlen van de St. Eligiusparochie
in Schinveld is dinsdag in de Finse
plaats Tampara aan een hersenbloe-
ding overleden. Hij was 65 jaar. Pa-
ter Schijlen was tot 1 december vo-
rig jaarpastoor te Schinveld. Daar-
voor was hij 31 jaar lang als priester
actief in Finland. Voor zijn congre-
gatie van de Priesters van het Heilig
Hart (SCJ) was hij daar in diverse
parochies werkzaam. Tampara was
zijn laatste standplaats. Ruim vier
jaar was pater Schijlen in Schinveld
pastoor, maar moest zijn werkzaam-
heden afgelopen jaar neerleggen.

De oud-pastoor zal op de begraaf-
plaats van zijn orde te Cadier en
Keer worden begraven. De dag van
de begrafenis is nog niet bekend.

KERKRADE - Bij een snelheids-
controle op de Locht heeft deKerk-
raadse politie 62 automobilisten op
de bon geslingerd. In totaal werden
670 bestuurders gecontroleerd. Eén
automobilist moest ter plekke zijn
auto inleveren. Hij reed 112 kilome-
ter, terwijl slechts 50 is toegestaan.

Hardrijders
op de bon

"Een oudere dame
tussen de leerlingen
van de St. Jozefschool
in het kader van het
project 'school van nu.

Foto: DRIES LINSSEN'We zouden opnieuw
geboren moeten worden'

Kindertijd herleeft voor bejaarden in Landgraaf
Bron
In een uitvoerige brief geeft de pro-
vincie nu aan, dat zij correct te werk
is gegaan. Bij de metingen op het
terrein van Wiso Split is wel dege-
lijk rekening gehouden met andere
bronnen die zwavelwaterstof uitsto-
ten. De gemeente Kerkrade en de
provincie hebben die mogelijkheid
onderzocht. In beide gevallen werd
echter geconcludeerd dat Wiso Split
de enige lokalebron kon zijn. Daar-
om, zo redeneren GS, was het niet
nodig om op meer punten te meten.

De leerlingen zijn in hun nopjes met
de aanwezigheid van hun bejaarde
gasten. ledere bejaarde heeft wel
een kind aan elkearm bij de rondlei-
ding.Het advies van VROM was niet ver-

keerd, maar wel eenzijdig, zo deelt
de provincie aan de Raad van State
mee. Ze wil dan ook dat de ABM
zelf bij de volgende hoorzitting aan-
wezig is.

Van onze verslaggever

LANDGRAAF - De gemiddelde
leeftijdvan de leerlingen stijgt zien-
derogen als veertig bejaarden de
kleuterklasjes van basisschool
St.Jozef in Schaesberg binnenko-
men. De hummels met grote ogen
en kapotte knieën kijken een ogen-
blik op, maar knutselen en timme-
-^ _^^—_^—^^^^^_i

ren daarna onverstoord verder.
De groep ouden van dagen daaren-
tegen kan niet genoeg krijgen van
de actievekinderschare. Alle drukte
beweegt een slechtziende er zelfs
toe samen met eenkleuter een grote
driewielerte bestijgen. De jongeling
voorop wel te verstaan.

Leerlingen die de kleutertijd inmid-
dels zijn ontgroeid, begeleiden de
bejaarden vervolgens door het
hoofdgebouw. Verbazing alom,
want mogelijkheden om met com-
puters en andere moderne spullen
om te gaan, hadden de ouderen in
hun schooltijd niet.

De bewoners van het Landgraafse
bejaardentehuis De Dormig keer-
den gistermorgen onder het motto
'Ouderen weer naar school' na vele
jaren terug in de klas van de lagere
school. Dit als van het leerproject
'Wat heet oud', waarmee St. Jozef
probeert de generatiekloof tussen
ouderen en kinderen te overbrug-
gen. De leerlingen hebben opstellen
gemaakt over oud zijn, brengen be-
zoekjes aan bejaarden in De Dormig
en doen boodschappen voor ze.

Een jongenuit groep acht (de zesde
klas) vindt dat hij de ouderen door
dit contact beter is gaan leren ken-
nen. „Je ziet nu dat oude mensen
ook niet alles weten. Soms weten
we zelfs meer dan zij. Ik heb ge-
hoord dat een bejaarde zichzelf
eigenlijk maar dom vond. Dat is na-
tuurlijk niet zo. Vroeger kon je be-
paalde dingen gewoon nog niet le-
ren."

„Door dit project maken de kinde-
ren het proces van ouder worden
bewuster mee. Afen toe kan datver-
velend zijn. Bijvoorbeeld nis er
iemand overlijdt, met wie ' 'eren
veel contact hadden", meen. onder-
wijzer Stan van der Meer, de inita-
tiefnemer van het project.

De ongedwongen sfeer op de St.Jo-
zefschool vinden de oudjes opmer-
kelijk. „In onze tijd moesten de ar-
men over elkaar en was het stil",
zegt een oudere vrouw. Een bejaar-
devrouw in rolstoel, die nieuwsgie-
rig de klas, waar dierkundeles
wordt gegeven, binnenrijdt, ver-
woordt de gevoelens van de sprake-
loze gasten: „We zouden opnieuw
geboren moeten worden!"

Nieuwsgierig

KERKRADE - Vierentwintig auto-
mobilisten zijn gistermorgen in
Kerkrade tegen de lamp gelopen
omdat ze geen gordel droegen en/of
doorrood lichtreden. De betrokken
bestuurders kregen zonder uitzon-
dering een bekeuring.

Geen gordel
of door rood

Wiel Ringers, directeur van de
school: „Als leerboeken het hebben
over hetKinderwetje van Van Hou-
ten, dan spreekt dat tot de verbeel-
dingomdat oudere mensen hierver-
tellen dat zij op jonge leeftijd moes-
ten werken en dus niet meer naar
school konden."

Rechter ontevreden
over eigen vonnis

eenmaal belangrijk.
Omdat u daarbij uw
auto nodig hebt zal ik
nog een keer de eis van
de officier (zes maan-
den onvoorwaardelijk
rijverbod) omzetten in
een jaarniet rijden in de
weekeinden. Maar ik
had u graag zwaarder
gestraft, ik ben het fei-
telijk zelf niet eens met
mijn eigen vonnis."
Naast de beperkte ont-
zegging kreeg de Heer-
lenaar een boete van ne-
genhonderd gulden.

Van onze
correspondente

MAASTRICHT/HEER-
LEN - „U moest toch
extra voorzichtig zijn,
juist omdat u in 1987 al
zoveel leed veroorzaakt
hebt." Dat zei de Maas-
trichtse politierechter
mr Van de Pol gisteren
tegen een 45-jarige
Heerlenaar. Ook officier
van justitie mr van Bu-
chem vond het 'de spui-
gaten uitlopen' dat de
man' na zon korte tijd

Toch hield de rechter
rekening met de om-
standigheden van de
Heerlenaar. „Werk is nu

had genomen aan de Al-
cohol Verkeerscursus.
„Die cursus wordt op
werkdagen gegeven, en
dan had ik verlofdagen
moeten opnemen."

alweer onder invloed
van alcohol achter het
stuur van zijn was ge-
kropen. „En dan zit hij
hier ook nog vrolijk te
lachen," voegde hij er
geërgerd aan toe.
Verdachte verbruide
het helemaal toen hij zei
waarom hij niet deel

Recreathlon
\i3^v°eer voor de derde keer
l r dt dinsdag 19 juniin Heer-
re een recreathlon voor oude-
in fi^ouden. De organisatie is
%nb den van het sPortfond-
fyPi " Heerlen en de Federatie'J^jnswerk Ouderen. De re-btri i on oestaat uit drie on-
*io ien; wandelen, fietsen en
%r^men' ®m kwart over twee
toeJit begonnen met een fiets-
iil nt over een afstand van 25L gieter. Het parcours is niet
ÏZ}9' zo verzekeren de organi-
["orrf 671' a een kopje koffieCL c'en vervolgens de stevige
[ Ppers aangetrokken voor

vier kilometer lange wan-
in %h®' e recreathlon eindigt
t^OM Sportfondsenbad. Daar. Oen de deelnemers geacht
Ir^, kwartiertje baantjes te
\r n' Prestatie staat bij de
0a Qtriion niet voorop. Het
iqj om de gezelligheid enreen mag zelf zijn eigen
'fieJ30 bepalen. Ouderen die
i^ , wülen doen, kunnen zich%yfrrijven bij het Sportfond-
w ad. De deelnamekostenzijn
k 9estetd op 5 gulden (zonder
(rn^^Ting) en 7,50 gulden

Houders van
kor .. as 55+ krijgen een gulden

ng' u maar hopen dat er
ioa °ende belangstelling is,in* a's er niet minimaal 25
ht>„Sen inschrijven, gaat hetst niet door.
Sollicitatie (1)
He.er^ nk van Rijsbergen uit

voe^ zioh gediscrimi-
W en *s bijzonder kwaad
tev ?Ver- Wat is namelijk het
hrfl, Kort geleden meldde
)ie{ nk zich vol goede moed bij
"^d ministerie van Defensie,
b<ia at. hij wel wat zag in een
s^ ntje bij de afdeling pen-
Bj>,.J? en wachtgelden. Het ge-
lejj, wiet de personeelsconsu-
sjj,. ,ut°tte aardig, totdat ter
ttin ke kwam dat ook de vrien-
t(wen de vader van de solliciti-
loov. "ij hetzelfde ministerie"ken.

Sollicitatie (2)
ioe j rank kreeg te horen dat dit
k, rr en 'heel zwaar probleem'
Wr Taadt het al> de Heerle-
Son .^e^d afgewezen. De per-
"e?- ejschef geeft toe dat hij He-
één i°tfn familieleden binnen
fo °*drijfziet. De familierela-
m ee^ storend kunnen werken

Zakelijke omgeving. Een
0 2eo êrder van de AkvaKa-

9eten9 "et al vaker zo zout ge-
V)it te hebben. Maar zwart op
ieria dergelijke selectiecri-
%.an natuurlijk nooit zien

Pietje Bell
rf m'

pietje Bell, Rinke
Hn'd Eiectrische Man, Eiko
ftoe j .en Reigerhof en Razende

?Je' e kent ze nog, de hel-
üe^u; Jeugdboeken uit lang
deb, to9en tijden. De ware lief-We^r verslond ze tussen het

j°fvo°r de zwarte kolen-
kit d terwijl pa nog een volle

de klep kiepte. Het kin-
So?»i7>f^Uoer van weleer, hoewel
N st9e helden als Pietje Bell
*ijri eeds niet weg te branden
<*end

Uu de regalen van de he-
k^o-agse bibliotheek. Morgen
*e)ie V? met allerlei nostalgi-
Vjtltels jeugdherinneringen
e*Pofn tijdens een

Van klassieke en anti-
%rdt Jeugdboeken. Deze
\n gehouden in het kader■ Meimaand Cultuur-
-9e(e d in Geleen. De boeken,
li°th Van het Nederlands Bi-

orf6'C enLektuurcentrum en
% Pen-bare bibliotheek, zijn
\la tot 17 uur (e 2 jen in de
\ri Van basisschool De Kluis
ht>r, ■ Meeuwenlaan. Dè toe--9 is gratis.

Hummel
tiein Hummel, voormalig

t^erlid en nu raadslid teenen, blijft onderwerp van
Wnr)U'at^es' Lijdend voorwerp,
Mri zelf, want Hummel ist^e commotie rond zijn per-

meer dan zat. Het laatste
EL^aai dat over Hummel de
K doet' is dat i gaat ver-
tenfj 1 naar Den Bosch nu hij
lij-, °aan gekregen heeft bij de

Hummel
%L er Ze^s n*et meer om la~
4,j " „Onzin, lariekoek, gel...
IjJ? "eden die hopen dat ik ver-Jk. hebben pech gehad. Als hetj£n mij ligt, blijf ik altijd in
"ensbroefc wonen. Het moet

(jat
ar eens afgelopen zijn met£: Oeleuter", aldus Hummel,lelijk uit zijn hum.

Radiodief
overmeesterd

LANDGRAAF - Een inwoner
van Landgraaf heeft woensdag-
nacht een 18-jarige plaatsgenoot
overmeesterd die uit diens auto
de radio en geluidsboxenhad ge-
stolen. De man wildezijnauto uit
de garage halen toen hij de jon-
gen zag wegrennen. Voordat
deze op zijn brommer kon vluch-
ten wist de Landgravenaar de
knaap in de kraag te grijpen. De
dief werd aan de politie overge-
dragen en ingesloten.

GS oneens met advies van VROM aan Raad van State

Wiso Split verdeelt
rijk en provincie
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den aangetast. Met name baby's lopen ge-
vaar omdat ze per kilogram lichaamsge-
wicht driekeer zoveel eten en tienkeer zo-
veel drinken als een volwassene. Boven-
dien beschikken baby's nog over weinig
maagzuur waardoor er meer bacteriën in
het maagdarmkanaal zitten die nitraat in
nitriet omzetten. Water uit putten is daar-
om volgens de GGD voor flesvoedingsba-
by's helemaal taboe.

De GGD heeft de artsen ook geadviseerd
er bij mensen met een eigen put op aan te
dringen het nitraatgehalte van het water
te laten onderzoeken of voortaan maar ge-
woon mineraalwater te drinken.

Drinkwater uit putten
kan gezondheid schaden

GGD Heerlen waarschuwt huisartsen voor gevaren nitraat

KERKRADE - Het CDA en de
PvdA zijn het oneens met hetkunst-
beleid van de gemeente Kerkrade.
Actuele aanleiding voor nieuwekri-
tiek is de opdracht die Jo Ramakers
uit Geleen van de gemeenteKerkra-
de kreeg voor het vervaardigen van
een kunstwerk bij de grensover-
gangPannesheide. Met de opdracht
is een bedrag van 25.000 gulden ge-
moeid. Volgens de beide fracties
moet het dagelijks bestuur eerst
zorgen voor een behoorlijk atelier
voor de eigen kunstenaars in Kerk-
rade.

Hans Bosch (PvdA) zegt dat zijn
partij het niet zinvol vindt om Ra-
makers aan de slag te laten gaan.

Het budget voor kunst kan beter
voor andere doeleinden worden be-
steed . Niet alle geld moet besteed
worden aan beeldende kunst. Ook
zou het goed zijnals de gemeente in-
formeert, waar de bewoners van
Kerkrade het nieuwe beeld eigen-
lijk willen hebben.

CDA en PvdA willen atelier

Nieuwe onvrede
over kunstbeleid

In dat laatste geval kunnen nieren, lever
etc. worden aangetast. Vooral baby's die
flesvoeding krijgen vormen een risico-
groep.
Nitraat wordt in het menselijk lichaam ge-

Van onze verslaggever
HEERLEN- De Gemeenschappelijke Ge-
zondheids Dienst (GGD) Oostelijk Zuid-
Limburg heeft alle huisartsen in de regio
opgeroepen hun patiënten te adviseren
geen drinkwater te gebruiken uit eigen
putten. De GGD maakt zich zorgen over
het nog steeds stijgende nitraatgehalte in
het Limburgse grondwater. Het water uit
het leidingnetvoldoetnog aan denormen.
Over de kwaliteit van het water uit parti-
culiere putten dat niet wordt gecontro-
leerd, bestaat twijfel. Nitraat.levert gevaar
op voor de volksgezondheid. Het kan on-
der meer kanker en zuurstoftekort in het
weefsel veroorzaken.

deeltelijk omgezet in nitriet. Deze stofkan
in combinatie met bijvoorbeeld eiwitten
in voeding grote schade aanrichten. Naast
kanker en aandoeningen aan de organen
kan ook het erfelijk materiaal (DNA) wor-

Oud-pastoor
Schinveld
overleden
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Dankbetuiging
Voor devele felicitaties, cadeaus en bloemen ontvangen

bij gelegenheid van ons
50-jarig huwelijksfeest

zeggen wij ook namens kinderen en kleinkinderen onze
hartelijke dankaan allen die ons die dag tot een

onvergetelijke hebben gemaakt.
Mathieu Mayer

Bertha Mayer-Wetzels
Kerkrade-West, mei 1990

Apostelstraat 1

f
Tot onze droefheid, maar dankbaar voor het vele
dat hij voor ons betekend heeft, delen wij u mede
dat heden van ons is heengegaan, mijn dierbare
man, onze lieveen zorgzame vader, schoonvaderen
opa

Jan Grade
echtgenoot van

Margot Hoevels
op de leeftijd van 71 jaar.

In dankbare herinnering:
Hoensbroek: Margot Grade-Hoevels
Eindhoven: Annette en Jan

Heck-Grade
Martijn, Jeroen,
Remco, Kathelijn

Oss: Marjo en Frans
Clarijs-Grade
Sander, Annemiek,
Bart

Breda Rosilde Grade
17 mei 1990
Mgr. Lebouillestraat 24
6431 XX Hoensbroek
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op
dinsdag 22 mei om 11.00 uur, in de St. Janskerk te
Hoensbroek, gevolgd door de crematie te Heerlen.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot
schriftelijke condoleances.
Maandag a.s. om 19.00 uur, avondwake in voor-
noemde kerk.
U kunt afscheid nemen in een derrouwkamers van
De Universele, Hoofdstraat 100 Hoensbroek. Be-
zoekgelegenheid dagelijks van 14.00-15.00 uur en
van 19.00-20.00 uur. Zondag alleen van 14.00-15.00
uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

t
Bedroefd en dankbaar delen wij u mee dat in de
vrede van de verrezen Heer van ons is heengegaan,
in de leeftijd van 83 jaar, mijn lieve man, onze goe-
de en zorgzame vader, schoonvader, opa, broer,
zwager en oom

Mathieu Franssen
echtgenootvan

Mayke Kaelen. Gulpen: Mayke Franssen-Kaelen
Meerssen: André Franssen, pr.

Annie Nicolaes-Hesemans
Stem: Huub Franssen

Fieny Franssen-Hamers
Mattie en Wilma

Reymerstok: Tonny Lemmens-Franssen
Wim Lemmens
Renata en Daniella

Schinnen: Marie-Louise
Jaspers-Franssen
Huub Jaspers
Natasja en Ramona

Gulpen: Mathieu Franssen
Irma Franssen-Gubbels
Rob, Stierman en Tamara

Eys: Maria Vaessens-Franssen
Jan Vaessens

Mechelen: Jeanny
Houtermans-Franssen
Raymond Houtermans
Ron en Dave
Familie Franssen
Familie Kaelen

6271 JL Gulpen, 16 mei 1990
Burg. Teheuxweg 10
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben in de
kerk van de H. Petrus te Gulpen op zaterdag 19 mei
om 10.30 uur, waarna begrafenis op het r.k. kerk-
hof. Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid
tot schriftelijke condoleances.
Heden wordt er een gebedswake gehouden om
18.40 uur, waarna eucharistieviering in voornoem-
dekerk.
Onze dierbare overledene ligt opgebaard in het
mortuarium Sjalom van de Zusters Clarissen, Hil-
leshagerweg 11 te Mechelen.
Bezoek: dagelijks van 17.00-18.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

f
Bedroefd, maar in grote dankbaarheid voor datge-
ne wat zij met haar liefdevolle zorg, haar innemen-
de goedheid en voorbeeldige levensgang voor ons
heeft betekend, geven wij kennis van het feit dat
God tot Zich heeft geroepen, mijn lieve vrouw,
onze moeder, schoonmoeder, oma, zus, schoonzus,
tante en nicht

Maria Josefa Aretz
echtgenote van

Matthias Ferdinand Videc
geboren 12 aug. 1912 te Herzogenrath (W.-Dld.)

gestorven 16 mei 1990 te Brunssum
Brunssum: Matthias Videc

Heeze: Ferdi Videc
Utrecht: John Videc

Lidy Leussink
Brebbia (Italië): Ben Videc

Jopie Videc-Withagen
Karin

Limbricht) Marga Dohmen-Videc
JacquesDohmen

Koudekerk a/d Rijn: Marie-Louise
Bemelmans-Videc
Karel Bemelmans

Heeze: Tony Heiligers-Videc
Jo Heiligers
Monique,Yvonne,
Jeannette

Corr.adres: Prins Bernhardstraat 28, 6443 AM
Brunssum
Tot aan haar begrafenis ligt zij thuis opgebaard.
De kerkelijke afscheidsviering zal plaatsvinden in
de kerk van de H. Vincentius a Paulo te Rumpen-
Brunssum (Prins Hendriklaan 378), op zaterdag 19
mei om 13.30 uur.
Samenkomst in de kerk, waar ook gelegenheid zal
zijn voor schriftelijk condoleren.
De begrafenis vindt aansluitend plaats op het R.K.
kerkhof naast de kerk.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

Dankbaar, dat hij voor langer lijden gespaardis ge-
bleven, gevenwij ukennis datvoor altijd is ingesla-
pen mijn lieve man, onze zorgzame vader, schoon-
vader en opa

Cornelis Hendrikus
Kalkhoven

echtgenoot van

Maria Hendrica Peters
op de leeftijd van 62 jaar.

In dankbare herinnering:
Heerlen: M.H. Kalkhoven-Peters
Heerlen: Ella en Frans

Rijvers-Kalkhoven
Ellen
Emile

Heerlen: Eddy
Berend
Familie Kalkhoven
Familie Peters

Heerlen, 17 mei 1990
Koraalerf 8, 6413 LV
De crematie zal plaatsvinden op dinsdag 22 mei
1990 om 10.30 uur in het crematorium te Heerlen,
Imstenradervveg 10. Er is gelegenheid tot schrifte-
lijk condoleren in voornoemd crematorium.
Vader is opgebaard in het mortuarium van het St.
Gregoriusziekenhuis te Brunssum.
Gelegenheid tot afscheidnemen dagelijks van 17.30
tot 18.30 uur.
Wilt u, indien wij vergeten zijn u een kennisgeving
te sturen, deze annonce als zodanig beschouwen.

t
Dankbaar voor alles wat hij voor ons betekend
heeft, delen wij u mede dat heden is overleden in de
leeftijd van 78 jaar, mijn dierbare man, onze lieve
papa en opa

Wim van Bavel
echtgenoot van

Nel Smits
Sittard: Nel van Bavel-Smits
Breda: Thea en Martin

Thom, lesje, Lieke
Voerendaal: Frans en Jolanda

Bart, Dick
Ravenstein: les en Alfons

Klaartje, Loes, Jan
Familie van Bavel
Familie Smits

613.1 JK Sittard, 16 mei 1990
Baenjenstraat 16
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op
maandag 21 mei a.s. om 14.00 uur in de dekenale
kerk van St. Petrus (Grote Kerk) te Sittard. Aan-
sluitend zal de crematieplechtigheid plaatshebben
om 15.30 uur in het crematorium Nedermaas,
Vouershof 1 te Geleen.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot
schriftelijk condoleren vanaf 13.30 uur.
Gelegenheid tot afscheidnemen in het mortuarium
van het ziekenhuis te Sittard, dagelijks van 17.30
tot 19.00 uur.
Zij die»gèen kennisgeving mochten ontvangen ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

Zijn stoel is leeg,
zijn stem is stil.
Wij zeggen Heer,
het was Uw Wil.

Temiddenvan allen die hem dierbaarwaren, is van
ons heengegaan, onze lieve vader, schoonvader,
opa, broer, zwager, oom en. neef

Antoon Willem
v.d. Graaf

weduwnaar van

Mina Oomen
levensgezel van wijlen

Baukje Poutsma
in de leeftijd van 78 jaar.

Kinderen, klein- en
achterkleinkinderen
Familie v.d. Graaf
Familie Oomen
FamiliePoutsma

6446 VE Brunssum, 17 mei 1990
Treebeekplein 52
De rouwdienst zal gehouden worden op maandag
21 mei a.s. om 14.00 uur in de Sionskerk aan de
Kampstraat te Heerlerheide.
De begrafenis vindt aansluitend plaats op de alge-
mene begraafplaats aldaar.
Samenkomst in de kerk, waar gelegenheid is uw
naam in het condoléanceregister te schrijven.
Gelegenheid om afscheid te nemen, dagelijks van
17.30 tot 18.30 uur in het mortuarium van het zie-
kenhuis te Brunssum.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

Met weemoed in ons hart, maar dankbaarvoor het
rijke leven dat wij met elkaar mochten beleven, de-
len wij u mee dat voor altijd is ingeslapen mijn lieve
man, onze vader en opa

Wim Schulz
echtgenootvan

Els Robberecht
op de leeftijd van 54 jaar.

Hoensbroek: E. Schulz-Robberecht
Brunssum: W. Schulz

S.M. Schulz-de Groot
Yves

Hoensbroek Ellen en René
Hoensbroek, 16 mei 1990
Verlengde Wilhelminastraat 9, 6431 XN
De samenkomst, voorafgaande aan de crematie zal
plaatsvinden op maandag 21 mei 1990 a.s. om 14.30
uur in het crematorium te Heerlen, Imstenrader-
weg 10.
Er is gelegenheid tot schriftelijk condoleren in
voornoemd crematorium.
Mijn man is opgebaard in het uitvaartcentrumDela
Heerlen, Grasbroekerweg 20.
Gelegenheid tot afscheidnemen heden vrijdag van
18.00 tot 19.00uur. Zaterdag en zondag van 14.00 tot
15.00 uur.
Wilt u indien wij vergeten zijn u een kennisgeving
te sturen, deze annonce als zodanig te beschouwen.

Met grote verslagenheid hebben wij kennis geno-
men van het overlijdenvan onze gewaardeerde col-
lega en vriend, de heer

Wiel Schulz
Wij zullen hem in onze herinnering bewaren.
Ons medeleven gaat uit naar zijn vrouw en kinde-
ren.

Bestuur en leden
Belangenvereniging
Beroepsrijschoolondernemers
8.8.R.0.

Enige en algemene kennisgeving
Op 17 mei 1990 moesten wij afscheid nemen van

Annie Goertz
geboren te Eygelshoven overledente Geleen
20 januari 1946 13 mei 1990

Sjaak en Jolanda
Angelique en Jack
Mam, broers, zussen,
verdere familie en vrienden

Corr.adres: Mauritslaan 56
6161 HW Geleen

,Moe jeafscheid
ook wilt begrijpen:
't Is een laatste hand
en de pijn is nu 't meest. -En, huilend aan de kant,
besef je veel te laat
hoefijn ''t is geweest..."

Op Annie's verzoek heeft de crematie in besloten kring plaatsgevonden.

t
Dankbaar voor het vele goede dat zij ons tijdens
haar leven heeft gegeven, hebben wij afscheid
moeten nemen van onze lieveen zorgzame moeder,
schoonmoeder, groot- en overgrootmoeder, zuster,
schoonzuster, tante en nicht

Anna Maria Hartmans
weduwe van

Johan Willem Mullenders
Zij overleed in de gezegende leeftijd van 85 jaar, na
een liefdevolle verzorging in de verpleegkliniek te
Heerlen, voorzien van het h. sacrament der zieken.
Wij bevelen haar in uw gebed aan.

Schaesberg: Christien Ploum-Mullenders
Wiel Ploum
Fred en Marion
Mike

Voerendaal: Mia Rutten-Mullenders
Wiel Rutten
Anita en Jean
Marcel
Rob

Nieuwenhagen: Annie Bemelmans-Mullenders
JoepBemelmans
Karin
Danny

Schaesberg: Nelly Gijbels-Mullenders
Jo Gijbels
Kimberley
Familie Hartmans
Familie Mullenders

6373 CM Landgraaf, 17 mei 1990
Bosheide 54
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden
op maandag 21 mei as. om 10.30 uur in de dekenale
kerk van de H.H. Petrus en Paulus te Schaesberg-
Hoofdstraat, waarna aansluitend de begrafenis zal
plaatsvinden op het r.-k. kerkhof aldaar.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot
schriftelijk condoleren.
Moeder wordt bijzonder herdacht in de avondmis
van zondag 20 meiom 18.00 uur in voornoemde de-
kenale kerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in de rouwkapel
van Lindeman Uitvaartcentra, Beuteweg 32 te
Nieuwenhagen, dagelijks van 18.30 tot 18.45 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

t
Diep bedroefd, maar dankbaar voor de zorg waar-
mee zij ons altijd heeft omringd, delen wij u mede
dat vandaag plotseling is overleden, onze lieve
moeder, schoonmoeder, oma, dochter, zus, schoon-
zus, tante en nicht

Anna Catharina
Benden

weduwe van

Peter Hendrik Lemmen
♦16-4-1924 tl6-5-1990
Nuth: JoLemmen

JoséLemmen-Gerards
Edith en Nancy

Simpelveld: Hannie Rouhl-Lemmen
JanRouhl
Rob en Janine
Familie Benden
Familie Lemmen

Kerkrade, 16 mei 1990
Groene Kruisstraat 47
Corr.adres: Burg. Beckersstraat 15, 6361 BV Nuth
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden
op maandag 21 mei as. om 12.00 uur in de parochie-
kerk van St.-Martinus te Kerkrade-Spekholzerhei-
de, waarna aansluitend de crematie zal plaatsvin-
den in het crematorium te Heerlen, Imstenrader-
weg 10.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren.
Avondmis tot intentie van onze dierbare overlede-
ne, zaterdag 19mei om 19.00uur in voornoemde pa-
rochiekerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in het streekmor-
tuarium, St.-Pieterstraat 145 te Kerkrade-Chèvre-
mont, gelegen op het terrein van de Lückerhei-
dekliniek, dagelijks van 18.00 tot 19.30 uur.
Voor vervoer kerk - crematorium v.v. is gezorgd.

t
Wij geven u kennis dat, na een liefdevolle verzor-
ging in huize Ter Eyck te Heerlen, onverwacht, op
75-jarige leeftijd, van ons is heengegaan, onze zorg-
zame vader, schoonvader, groot- en overgrootvader

Reneé Wyckmans
weduwnaar van

Fien Thielens
Voerendaal: L. Wyckmans
Amstelveen: G. Wyckmans

U.S.A.: B. Wyckmans
Nijmegen: R. Wyckmans

klein- en achterkleinkinderen
Heerlen, 16 mei 1990.
Corr.adres: Jupiter 186, 1188EK Amstelveen.
De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op
maandag 21 mei om 14.00 uur in de parochiekerk
St.-Paulus in de Wieër te Heerlen, waarna om 15.30
uur de crematieplechtigheid in het crematorium te
Heerlen, Imstenraderweg 10.
Gelegenheid tot schriftelijk condoleren achter in
dekerk.
De dierbare overledene is opgebaard in het uit-
vaartcentrumDela, Grasbroekerweg 20 te Heerlen,
alwaar zaterdag en zondag bezoekgelegenheid is
van 14.00 tot 15.00 uur.
Wilt u, indienwij zijn vergeten u een kennisgeving
te zenden, deze annonce als zodanig beschouwen.

t
Dankbaar voor het vele goede dat wij van hem
mochten ontvangen delen wij u mede dat heden
van ons is heengegaan, onze goede enzorgzame va-
der, schoonvader en opa

Jan de Lange
weduwnaar van

Erna Mullenders
op de leeftijd van 69 jaar.

In dankbare herinnering:
Veldhoven: John en Therese

deLange-Gulikers
Maaike, Aniek

Cuijk: Ed en Vania
deLange-Araujo

Hoensbroek: Ruud de Lange
Hoensbroek: Elly Bindels

16 mei 1990
Julianastraat 23
6433 GA Hoensbroek
De crematieplechtigheid zal plaatshebben op
maandag 21 mei om 10.30 uur, in de aula van het
crematorium te Heerlen, Imstenraderweg 10.
Bijeenkomst in voornoemd crematorium, alwaar
gelegenheid tot schriftelijke condoleances.
U kunt afscheidnemen in een derrouwkamers van
De Universele, Hoofdstraat 100 Hoensbroek. Be-
zoekgelegenheid dagelijks van 14.00-15.00 uur en
van 19.00-20.00 uur. Zondag alleen van 14.00-15.00
uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

Na een korte ziekte overleed op 78-jarige leeftijd in
het ziekenhuis te Sittard, voorzien van de h. sacra-
menten derzieken, onze vader, schoonvader en opa

Thei Hendrix
Uit aller naam:
Kinderen Hendrix

Correspondentieadres:
Familie Hendrix, Postbus 3, 6120 AA Bom.
De crematie heeft in besloten familiekring plaats-
gevonden.

Dankbetuiging
Voor de vele blijken van belangstelling en medele-
ven bij de ziekte, het overlijden en de begrafenis
van

Anna Catharina
Kreukels-Van Wersch
betuigen wij onze oprechte dank.

Kinderen en kleinkinderen
Brunssum, 18 mei 1990
De plechtige zeswekendienst wordt gehouden op
zondag 20 meiom 10.00iiur in deSt. Gregoriuskerk
te Brunssum.

Het is al reeds eenjaar geleden,
dat papa zo moedig heeft gestreden.
In vrede gafhij zijn leven terug aan deHeer,
maar wij missen hem zo pijnlijk zeer.
Al heeft hij ons verlaten,
hij laat ons nooit alleen.
Wat wij in hem bezaten,
is altijd om ons heen.

Het is weer een jaar geleden datwij afscheid moesten nemen van
mijn lieve man, onze zorgzame en onvergetelijke vader, schoon-
vader en opa

Alfons Muijs
De plechtige eerste jaardienstzal plaatsvinden op zondag 20 mei
a.s. om 11.15 uur in de dekenale kerk van St. Pancratius te Heer-
len.

Mevrouw CE. Muijs-Smeets
kinderen en kleinkinderen

Heerlen, mei 1990

tTiny Tummers-Römkens, 73 jaar, weduwe va*1

Harry Tummers, corr.adres: Drukkerstraat 4'
6101 GN Echt. De plechtige eucharistieviering
wordt gehoudenop zaterdag 19 meiom 10.30 uun"
de parochiekerk van de H. Landricus te Echt.

t Frans Rademakers, 70, weduwnaar van Jo Se»'
ker, corr.adres: Margrietlaan la, 6061 BD Poster-

holt. De plechtige eucharistieviering zal gehoude"
worden op zaterdag 19 meiom 10.00uur in de pai'°'
chiekerk van de H. Matthias te Posterholt.

tPiet Janssens, 72 jaar, weduwnaar van J°se
Houben, corr.adres: Steenweg 22, 6061 EW Roer-

mond. De eucharistieviering zal worden gehoude»
op zaterdag 19 mei om 10.30 uur in de Onze Lieve
Vrouwe Munsterkerk te Roermond.

t Maria Krijntjes, 79 jaar, weduwe van Huber
Zeelen en van Sjaak Coonen, corr.adres: Gas1'

huisstraat 54a, 6101 CM Echt. De plechtige eucha-
ristieviering wordt gehouden heden 18 mei off
14.00 uur in de parochiekerk van de H. Pius X te
Echt.

t Catharina Bongaerts, 63 jaar, echtgenote va>j
Jacobus Eggels, Notaris Ruttenlaan 9, 6093 Cr

Heythuysen. De plechtige eucharistieviering &
plaatshebben op zaterdag 19 meiom 10.30 uur in d
parochiekerk van de H. Nicolaas te Heythuysen-

tAnna Wolfs, oud 98 jaar, echtgenote van wijlen
Antoiné Theunissen. Eijsden. Corr.adres: Be-

jaardentehuis De Bron, St.-Martinusstraat 1, apP:
12, 6246 GD Eijsden. De eucharistieviering
plaatsvinden op zaterdag 19 mei om 11.00 uur in d

kerk van de H Martinus te Breust-Eijsden. GeeP
condoleren.

t Nicolaas Bessems, oud 76 jaar, echtgenoot va
Cornelia de Zwart. 6213 GS Maastricht, Daup^

nélaan 23- Eucharistieviering in de parochieke1.
van de H.H. Petrus en Paulus te Wolder-MaastriC1

op zaterdag 19 mei om 11.00 uur. Schriftelijk cd1

doleren in de kerk.

Dankbetuiging
Voor de vele blijken van medeleven ondervondej1
bij het overlijden en de sfeervolle1 uitvaartdien^verzorgd door het Brunssumse Ouderenkoor, d
bloemen en condoleances voor onze goede vade "schoonvader, groot- en overgrootvader

J.H.S. Dekker
zeggen wij u allen hartelijk dank.
Tevens een bijzonder woord van dank willen
uitspreken aan dr. Wals en afd.D intensive care vall
het Gregoriusziekenhuis te Brunssum.

Kinderen Dekker,
kleinkinderen en
achterkleinkinderen

Brunssum, mei 1990
De plechtige zeswekendienst zal gehouden worde
op zondag 20 mei a.s. om 11.15 uur in de paroch^
kerk van St. Vincentius a Paulo teRumpen, Brun s
sum.

Vervolg familieberichten
zie pagina 16

~^a
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I BELANGRIJKE LIQUIDATIE VEILING I
I ROERMOND I

te houden i.o.v. mevr. M.M.A. Sanders en principalen wegens bedrijfsbeëindiging en vertrek
naar het buitenland. T.o.v. dhr. H.J.B. Nijenhuis, gerechtsdeurwaarder te Roermond wordt_ I openbaar in 4 zittingen de gehele handelsvoorraad en de complete inboedel alsmede privé-
collecties aan de meest biedende verkocht waarbij voorkomen-
COMPLETE HANDELSVOORRAAD PERZISCHE EN OOSTERSE TAPIJTEN in alle
gangbare maten, kleuren en dessins w.o. Nam, Tabris, Keshan, Kashmar, Bidjar, Ghom, Is-
fahan, Hamadan, Shiraz, China en Nepal tapijten, Bochara's in alle maten, Sarough, Sa-
rough Mir, CHINEES PORCELEIN w.o. Kanton, Chien-Lung, Imari, e.a.
FRAAIE COLLECTIE SCHILDERIJEN, AQUARELLEN EN 18e en 19e EEUWSE IKONEN■ w.o. E. Manet, 3x jeugdtekeningen Vincent van Gogh, G. Bos, E. Terlouw, J. Kleijs, J. Vro-
lijk, A. Heyboer, S. Lienard, D. van Haaren, F.J. Hulk jr., W. Lammers, P.H. de Wit, H. Va-
der, Ciska, J.H. Weisman, E. Latour, C. v. Pelt enz.■ ANTIEK en INBOEDEL w.0.: 18e eeuws Hollands kabinet, Ahornhouten Lodewijk XVI vitri-
nekast, kapitale vitrinekast + dressoir, Luikse vitrinekast 2e Epoc, Luikse Louis XVI laden-
commode, klepsecretaire, eiken Spinde, pendulestellen, Friese stoelklok, Biedermeyer ré-gulateurs, staand Limburgs Horloge, idem Luiks, Neufchateloise consoleklok Biedermeyerbank, dekenkisten, tafels en stoelen, barmeubel + kist met Chinoiserie, diverse kleinmeu-
belen, bronzen figuren, collectie Bhoedda's, porcelein en wat verder ter tafel zal komen.COLLECTIE JUWELEN: w.o. colliers, armbanden en ringen veelal bezet met briljanten e.o.
andere edelstenen, losse briljant 2.10 crt, Pear-Shape 2.50 crt, ant. gouden zakhorloges,
collectie munten Koninkrijk, penningen enz.
COLLECTIE ANTIEKE POPPEN en SPEELGOED w.o. Armand Marseille, Bylo baby, Fra-
se Charley, Googly Reeknagel, Kammer Reinhardt Sh, Koning N. Wernicke, Unie Franc,
Arthur, Gerling, Shonau Hafmeester, Schilpad, Mori Mura, Unica enz. poppenwagens, wie-
gen en ander speelgoed.
AUTO'S: Porsche 924 bj '84, Mitsubishi Colt bj '89, BMW 520 ibj '88, Mercedes 207 d, bj
'80, met 6 pers. camperopbouw (boyenslaper) voorzien van alle luxe opbouw bj '89.

ADRES VEILING: ANDERSONWEG 10 te ROERMOND
(naast het gemeentelijk museum)■ KIJKDAGEN: zaterdag 19 en zondag 20 mei van 11.00 tot 17.00 uur.

VEILING: maandag 21 mei en volgende dagen, aanvang telkens 19.00 uur alsmede
woensdagmiddag aanvang 13.30 uur. Katalogus tijdens de kijkdagen verkrijgbaar.

Veilingbedrijf Hermes r.g.
tel 04750- 28114

Vrijdag 18 mei 1990 " 14



Andriessen opent
stanylfabriek DSM

"Minister Andriessen (rechts) schoot met een druk op de
knop gisteren een lading confetti de lucht in. Daarmee was
de nieuwe stanylfabriek officieel geopend. Links DSM-top-
manH. vanLiemt. Foto: peterroozen

Somber
Op persoonlijke titel kraakte Lipa-
tov het wetenschapsbeleid in zijn
land en schetste hij een uiterst som-
ber beeld van de achteruitgang in de
Sovjet-Unie op wetenschappelijk
gebied. Als hoofdschuldigen noem-
de hij de overheid, het lage ontwik-
kelingstempo in het land en het ge-
brek aan interesse in wetenschap in
het algemeen. Dat laatste was vol-
gens hem weer te wijtenaan de lage
lonen, de monopolistische opzet
van de industrie en het permanente
tekort aan goederen.

Vooral jongeren lopen om die rede-
nen niet echt warm voor een weten-
schappelijke studie. De vooraan-
staande positie en de tradities op
wetenschappelijk gebied gaan lang-
zaam verloren, betoogde Lipatov.

Alle aandacht is volgens hem ge-
richt op de produktie van consump-
tiegoederen. Technische universi-
teiten, vooral die buiten Moskou,
moeten het doen met zeer lage bud-
getten. „Wij onderzoekers verdie-
nen bijzonder weinig, nog minder
dan een ongeschoolde arbeider.
Onze taak is nu te overleven."

Van onze redactie economie
BEEK - Minister van Economi-
sche Zaken J. Andriessen heeft
gisteren met een druk op de
knop bij DSM in Beek een presti-
gieuze fabriek voor de nylon-
soort stanylen voor de grondstof
diaminobutaan in gebruik ge-
steld. Daarmee is voor DSM de
tijd aangebroken om de giganti-
sche investeringen in het stanyl-
project van in totaal ruwweg

’ 350 miljoen terug te verdienen.
Zon ’ 100 miljoen daarvan is in
de afgelopen tien jaarin research
gestopt, waarbij de Nederlandse
overheid steun verleende in de
vorm van een Technisch Ontwik-
kelings Krediet. De stanylfa-
briek en de diaminobutaanfa-
briek samen zorgen nu voor di-
rect werk voor 180 mensen en in-
direct voor nog eens 540 perso-
nen.

Stanyl is een door DSM ontwik-
kelde hoogwaardige kunststof-
soort die prima eigenschappen

t heeft voor toepassingen in de
automobiel-industrie en in de
electrische en electronische in-

Meerkosten
" De woonwagenbewoners worden aan.de poort te woord gestaan door voorlichter Thuur
Spierts en chef lokatiebeheer R. van Berkurn. Foto: peter roozen

Na afwijzen van schadeclaims door DSM

Woonwagenbewoners
blokkeren DSM-poort

dustrie. Maar het spul kan ook
als technische vezel worden toe-
gepast. Vooral de bestendigheid
tegen hoge temperaturen maken
stanyl een sterke concurrent
voor soortgelijke kunststoffen.
Op dit ogenblikheeft DSM onge-
veer 400 mogelijke toepassingen
van stanyl gevonden, waarvan er
ongeveer 70 commercieel haal-
baar zijn.
DSM koestert hoge verwachtin-
gen van het produkt. Als enige
producent verwacht het chemie-
bedrijf in de hele wereld veel af-
zet te vinden. Zover is het echter
nog niet. Volgens een marke-
tingspecialist van DSM zal de fa-
briek dit jaar slechts eenderde
van zijn produktiecapaciteit van
20.000 ton benutten.. Toch over-
heerst het vertrouwen dat stanyl
in de toekomst een van DSM's
grootste 'hits' wordt, zoals Re-
search-directeur Venderbos dat
onlangs uitdrukte. Begin dit jaar
is hiervoor een verkooporganisa-
tie in deVS opgericht, terwijl het
product in Japan samen met bin-
nenlandse bedrijven op de markt
wordt gebracht.

Privileges
Lipatov had forse kritiek op de top
van deregering en de universiteiten
in Moskou die, zo zei hij, zich alleen
druk maken hoe ze hun eigen posi-
ties en privileges kunnen behou-
den.

GELEEN - Er schort nogal wat aan
de samenwerking tussen bedrijven,
onderzoekscentra en universiteiten
in Nederland. Dat zei minister An-
driessen van economische zaken
gistermiddag in Geleen bij de her-
denking van 50 jaarDSM Research.
Hij zei daaromte hopen dat „eentres
d'excellence" geen droom maar rea-
liteit zullen zijn.

Uitgaven voor onderzoek en ont-
wikkeling bij het bedrijfsleven in
Nederland beginnen ver achter te
lopen op concurrerende industrie-
landen, aldus Andriessen.

Nederland, met slechts vijf dominee
rende multinationals, veel kleine-
ondernemingen en slechts een ge-
ringe groep middelgrote bedrijven,
wordt volgens de minister bedreigd
door een nog schevere verhouding,
door schaalvergrotingen binnen.
Europa en door internationalise-
ring.

DSM, een goed voorbeeld van inter-
nationalisering, is in staat om een.leidende marktpositie te vervullen'
op het gebied van speciale produk-'
ten, meent de minister.

Andriessen: meer
samenwerken met

universiteiten

Van onze verslaggever

STEIN/GELEEN - Een groep van
ongeveer veertig woonwagenbewo-
ners, afkomstig uit verschillende
kampjes in Stem, heeft gistermid-
dag gedurende enige tijd de door-
gang bij de ingang van de DSM-lo-
catie 'Zuid' versperd. De bewoners
ikwamen tot hun actie uit protest te-
gen de beslissing van DSM om de
door hen ingediende schadeclaims
naar aanleiding van de explosie bij
de polyetheenfabriek van 8 mei
jongstleden, niet te vergoeden.
Na de belofte van DSM-directeur
J. Geerards dat een onafhankelijk

bureau de schade, die voornamelijk
bestaat uit gebroken glas- en ser-
viesgoed, opnieuw zou onderzoe-
ken, togen de boze woonwagenbe-
woners aan het eind van de middag
weer huiswaarts.

„Wij willen geen problemen, maar
wél waar we recht op hebben",
meende woordvoerder A. Rosen-
berg. De groep eiste een gesprek
met de directie van DSM. „Ops ge-
duld is op. Als we nu niet binnen
een half uur de baas te spreken krij-
gen, blokkeren we de helezaak." In-
middels was de bedrijfspoort geslo-
ten en werden personeelsleden van

DSM via een andere uitgang naar
buiten geleid.

Duidelijk
Dat gesprek kwam er, maar direc-
teur Geerards maakte duidelijk hoe
DSM tot de beslissing om niet te
vergoeden was gekomen. Volgens
de schade-expertvan de verzekerin-
gen en de interne deskundige van
DSM is een groot gedeelte van de
opgegeven schade, niet veroorzaakt
door de explosie van 8 mei. Boven-
dien waren er bijna geen claims van
niet-woonwagenbewoners.VragenD66

glstatenfractieD66vindt het onbe-
yjpehjk en onjuist dat Gedepu-
si ,rde Staten ’2O miljoen rijkssub-
We *ie bestemd is voor de Ooste-
V 0 Mijnstreek willen reserveren
g,,°r een aanvullend isolatiepro-
Vlil!111113 voor de omgeving 'van"egveld Beek.

tijd nlid Aart Reso°rt zei gisteren
a .ens een regionale overleg van
Ve!? Partij dat zo ten onrechte twee
j-0 Schillende zaken aan elkaar ge-
StrfPe'rï worden, wat volgens hem

-jdig is met standpunten die GS
<tien"e Staten eerder hadden ingeno-

Vo^°°rt verzette zich ook tegen hét
<3e stel van minister Maij-Weggen
V 0 Provincie op te laten draaien
iSö?r alle kosten van het aanvullend
joeiatleprogramma die de ’ 200 mil-n te boven gaan.

korr! geleaen werd een overeep-
"ist bereikt tussen een aantal mi-

v s- r̂ies en de provincie over de
beri "ling daarvan, terwijl ook het
l diep in de buidel moet
jQsten. De provincie moet 15 mil-
f^n bijdragen. In een brief aan deweede Kamer meldde Maij-Weg-
evn echter dat de provincie voor de
d^n.tuele meerkosten moet op-dien.

Pm1eputeerde staten van Limburg
.testeerden daar eind vorige
a ek fel tegen. Zij noemden dit on-
r l'vaardbaar en een 'volstrekt on-
ihr.ellJke optie', die in het overleg
w®1 kabinet helemaal ter sprakeas geweest.

hk neem aan dat de provincie weet
jj?3rze het over heeft", zegtFrissen.
Uit I*^ "ierover zo spoedig mogelijk
UithUitsel van Maij-weggen. Blijkt
ij net antwoordvan de minister dat
te P

e Partijen inderdaad nog echt
o^§enover elkaar staan, zal hij hier-
j r̂ overleg aanvragen met haar.

Vert Wu voorkomen dat er verdere
van ing ontstaat °ij de aanleëde Oost-westbaan door gekisse-
k over afspraken", zegt de Lim-°Urgse CDA'er.

duidelijk dat deze feitelijk alleen
vanwege hevig lobbywerk aan de
lijst waren toegevoegd. Vanuit de
Kamer werd gezegd dat dan andere
steden even veel recht hadden ste-
delijkknooppunt te worden.

Nog twee stedelijke
knooppunten erbij

Leeuwarden en Tilburg aan lijst toegevoegd

Voor wat betreft Tilburg en Leeu-
warden heeft dat dus succes opgele-
verd. In een motie van CDA, PvdA
en VVD, waar volgende week over
wordt gestemd, worden zij erkend
als knooppunt met regionale bete-
kenis.

In de motie wordt verder aan het ka-
binet de opdracht gegeven in over-
leg met de betrokken steden aan de
hele opzet een gediffentieerde uit-
werking te geven, zowel voor wat
betreft het soortknooppunt alsvoor
elk stedelijk knooppunt afzonder-
lijk. Binnen een jaar moet het kabi-
net hierover rapporteren.

Van onze Haagse redacteur
DEN HAAG - De Tweede Kamer
heeft gisteren nog twee gemeenten
toegevoegd aan de lijst aan te wijzen
'stedelijke knooppunten. Leeuwar-
den en Tilburg worden toegevoegd
aan het rijtje van de elf kandidaat-
steden die de prestigieuze status,
die uitzicht biedt op het binnenha-
len van bepaalde voorzieningen,
zullen krijgen toebedeeld. Tilburg
en Leeuwarden krijgen wel de laag-
ste status: die van knooppunt met
regionale betekenis, die ook aan
Zwolle en Breda is toegekend.

Minister Hans Alders van VROM
stemde gisteren tijdens het debat
over de 'Vierde Nota Ruimtelijke
Ordening' enigszins morrend in met
de uitbreiding van het aantal
knooppunten. Hij had het liever bij
elf stuks gelaten om de waarde er-
van niet aan te tasten.

gens vanwege grote druk vanuit de
fractie zelf.

Het CDA stemde na de toezeggin-
genvan Alders in met 11 knooppun-
ten. Hij maakte daarbij onderscheid
tussen zeven knooppunten met (in-
ternationale, twee (waaronder
Heerlen/Maastricht) met Euregiona-
le en nog eens twee met enkel regio-
nale betekenis.
Lobby
Wat dieknooppunten van regionale
betekenis betreft maakte AldersStart Traffic

opluchthaven
«j£^TRICHT - Het luchtvracht-
heeft tlebedrijf Traffic bv Holland
Maat.+ZlCri gevestigd op Luchthaven
Hoi „richt- Dat heeft het op Schip-
Se(je

gwestigde hoofdkantoor mee-
e(^en voor een 'depen-

v0 t°p 'Beek' is de ligging met
iraffic belangrijke gebiedenKen enLuik in de buurt.

Afgesproken was dat een vast be-
drag per geleverde Volvo-400 zal
worden terugbetaald. Dat bedrag
was in 1989 ’550 per Volvo-400,
maar dat wordt in 1990 verhoogd tot
’B5O. Daardoor wordt de exploita-!
tic met ongeveer ’ 50 miljoen ver-
zwaard. Daar komt nog bij dat de'
economie in belangrijke afzetlan-
den alsEngeland en Zweden enorm
onder druk staat. Alles bij elkaar ge-
nomen vertrouwt Deleye er toch op
dat in 1990 een winst kan worden
gerealiseerd die in de lijn ligt met
die van 1989, toen denettowinst’ 55
miljoen bedroeg.

Flinke winst bij Volvo
nog niet te verwachten

Wegens terugbetalingsverplichtingen in lopend jaar

tiet p>ec*riJf zal gaan samenwerken
<lrjjf aftsbank bv, van wie het be-
Het j?0^ een loodsruimtezal huren,
oey ?ariJf zal zich op Beek vooral
% |^?uden met de distributie dieHo^tUPhol en via de havens van

p am> Antwerpen en Amster-
binnenkomen.

achten over de
borging opz*terdag?

Bel dan
alleen het hoofdkantoor

045-739911
tussen 8 en 12 uur.

De uitbreiding van het aantal
knooppunten is enigszins verras-
send. Een paar weken geleden nog
maakte de CDA-fractie duidelijk er
weinig in te zien en er hoogstens vijf
te aanvaarden. De combinatie Heer-
len/Maastricht dreigde daardoor
alsnog buiten de boot te vallen, te-
meer*omdat ook een aantal andere
fracties zeer sceptisch stond tegen-
over het fenomeen 'stedelijk knoop-
punt.
Nadat minister Alders vorige week
echter had duidelijk gemaakt bin-
nen de knooppunten een rangorde
aan te brengen en bij het toekennen
van voorzieningen op de specifieke
functie van een knooppunt te zullen
letten, ging het CDA alsnog over-
stag. Niet in de laatste plaats overi-

Verrassing

Vervolg van pagina 1
Het gevaar is volgens Deleye
bijvoorbeeld niet uitgesloten
dat de nieuwe alliantie Volvo-
/Renault straks zware finan-
ciële investeringen zal eisen
Van Volvo Car BV. Daar is het
bedrijf de komende jaren ech-
ter nog niet aan toe. „Overi-
gens maakt het ons niet zoveel
uit wie er nu de aandelen bezit.
Belangrijk is dat wij als raad
van bestuur ons beleid kun-
nen uitvoeren en de winstge-
vendheid van het bedrijf op
peil kunnen houden en de con-

tinuïteit van Volvo Car zeker
kunnen stellen".

Hij erkende ook dat VolvoCar de af-
gelopen tijd herhaaldelijk in ge-
sprek is geweest met Japanse auto-
fabrikanten en in het bijzonder met
Mitsubishi over een vorm van sa-
menwerking. De Japanners zoeken
koortsachtig naar produktiefacili-
teiten in Europa, maar gezien de
verschillen in onder meer bedrijfsfi-
losofie denkt Deleye dat als er al een
vorm van samenwerking komt, het
wel tien jaarkan duren voordat die
enige basis krijgt. Met Mitsubishi is
tot nu toe wel over allerlei mogelijke
vormen van samenwerking gefilo-

sofeerd, variërend van kennisuit-
wisselingtot het samen bouwen van
een nieuwe fabriek in Belgisch-
Limburg.

Mitsubishi
Ook hét ideeom in Bom kleine Mit-
subishi's te assembleren is even be-
sproken. De gesprekken zijn echter
drie maanden geleden opgeschort
in afwachting van wat de samen-
werking tussen Volvo AB en Re-
nault brengen zal. Deleye liet ook
blijken dat hij niet zo veel waarde
hecht aan de verkennende gesprek-
ken met Mitsubishi. „Die praten
met iedereen." Hij sluit het tegelij-

kertijd echter niet uit dat aan Volvo
Car aan het eindvan de jarennegen-
tig samen zal werken met Japan-
ners.

lets meer duidelijkheid kon Deleye
bieden over de winstverwachting.
Normaal gesproken stond Volvo
Car vanaf 1990 een periode van 'oog-
sten' te wachten, omdat in de afge-
lopen jaren de verliezen zijn wegge-
werkt. Maar de grote winst laat nog
op zich wachten, omdat de fabri-
kant dit jaarveel grotere terugbeta-
lingsverplichtingen heeft aan Volvo
Car Corporation in Zweden en de
Nederlandse overheid, die de ont-
wikkelingskosten van de 400-serie
voor een deel hebben gefinancierd.

Akkoord
Ondertussen bekijkt in Brussel de
Europese Commissie nog steeds of
het akkoord dat Volvo vorig jaar
met de overheid sloot, wel door de
beugel kan. Dat akkoord houdt on-
dermeer in dat het geld dat Volvo
Car aflost, in een apart potje komt
waaruit het bedrijf nog een keer de
ontwikkeling van een nieuw model
kan financieren. Dat vindt Brussel
eigenlijk een te> soepel ontwikke-
lïngskrediet. Volgens Deleye is het
zeer wel mogelijk dat de Europese
Commissie binnenkort het akkoord
nietig verklaart, waardoor een fi-
nanciële pijler onder het bedrijf
wordt weggeslagen.

(ADVERTENTIE)

#De twee prijswinnaars geflankeerd door (links) ir D.
Venderbos (DSM Research) en (rechts) mr Van Liemt.

DSM-prijs
voor Aagaard
en De Clercq

Van onze verslaggever
GELEEN - Ir O. Aagaard (26) uit
Eindhoven en dr A. de Clercq
(26) uit Lovendegem (B.) ontvin-
gen gisteren de DSM-prijs voor
Chemie en Technologie. Beiden
kregen deze aanmoedigingsprijs
voor jonge wetenschappers,

’ 10.000 en een oorkonde, uit
handen van mr H. van Liemt,

voorzitter van de raad van be-
stuurvan DSM in Geleen. De uit-
reiking vond plaats in het nieu-
we ontvangstgebouw van DSM
Research in Geleen tijdens de
viering van het 50-jarig bestaan
van dit instituut.

De aanmoedigingsprijs voor
jeugdige afgestudeerden en pro-
movendi bestaat sinds 1986. De
jury stond onder voorzitterschap
van ir D. Venderbos, directeur
van DSM Research. Voor de prijs
kwamen dit jaar tien kandidaten
in aanmerking, vijf uit Neder-
land en vijf uit België. De acht
niet bekroonde deelnemers ont-
vingen ieder 2.000 gulden en een
oorkonde.

Van onze verslaggever
GELEEN - „Wetenschap en geleer-
den in de Sovjet-Unie verkeren in
een belabberde positie. Weten-
schappelijk onderzoek wordt nog
steeds zwaar ondergewaardeerd,
wat ook geldt voor de geleerden
zelf. We kunnen de ontwikkelingen
in het vrije Westen niet meer bijbe-
nen en doen daar zelfs ook g"een
moeite meer voor. De perestroika
versterkt dat alleen maar. Hopelijk
komt bok aan deze situatie een ein-
de."

Yuri S. Lipatov, wetenschapper aan
de Technische Universiteit van
Kiev, stortte gisteren in Geleen tij-
dens het 50-jarig bestaanfeest van
DSM Research zijn hart uit.

Lipatov was voor het eerst sinds
twintig jaar weer in het Westen en
greep die kans met beide handen
aan om forse kritiek te uiten op de
overheid en zijn collega's in Mos-
kou. Pas tien uur voor zijn vertrek
had hij van de autoriteiten in zijn
land toestemming gekregen naar
Nederland af te reizen.

CDA wil opheldering
over conflict 'Beek'

Frissen vreest vertraging aanleg Oost-westbaan Prof. Lipatov somber:

'Onze taak is
te overleven'
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k Van onze Haagse redactie
|JËN HAAG -De CDA-fractie
z 1 de Tweede Kamer wil opeer korte termijn opheldering

minister Maij-Weggen van
erkeer en Waterstaat over het
otiflict tussen haar ministerie

de provincie Limburg overe isolatiekosten van wonin-
Sen-rond vliegveld Beek. Als
* minister niet met een be-

ëdigend antwoord komt, datu zeggen dat beide partijen»,eer op één lijn zitten, zal het
h'ttiburgse Kamerlid Léón
.fissen namens zijn fractie
'erover overleg aanvragen

ftiMaij.
ii

\* gevolg van een pas geleden ge-zen strenge norm voor de maxi-
mal toegestane lawaaioverlast tij-

qUs de nacht bij aanleg van de
énl biJ vliegveld Beek
l het feit dat vliegtuigen vanaf die
«an al cirkelend boven Limburg
?eten gaan opstijgen omdat Bel-

gel niet toestaat zijn luchtruim teKruiken, zijn de isolatiekosten. Woningen rond het vliegveld
et circa 200 miljoen opgelopen.

r limburgs dagblad provincie



Forse subsidie voor
nieuwe operastichting

Dochters van vriendin
misbruikt: 12 maanden

gezelschap werd gekozen op ffo^van de ervaring, die de Welsh Na^,
nal Opera op het gebied van inter
tionale samenwerking heeft °P"
bouwd.

J
De 'staff producer' van dit êe jf
schap, Aiden Lang, wordt naar *£waarschijnlijkheid de artistiek j
der van de nieuwe stichting. Die
ook de opera'svan Luik en Ake"
zijn produkties gaan betrekken-
De permanente zakelijke en arti5 -j,
ke stafvan de Stichting Opera Z^a:dié in Maastricht gehuisvest éj.
worden, zal ook gaan samenwe^j
met lokale organisaties wat be^zakelijke, administratieve en at j
tieke taken. Zo zal het Limb^,
Symfonie Orkest op velerlei WÜ^ook als begeleidingsorkest - M
produkties worden betrokken-

Van onze kunstredactie
HEERLEN - De plannen van de
provincie Limburg om in samen-
werking met de provincie Brabant
te komen tot een nieuwe operapro-
duktiekern zijn in een beslissend
stadium gekomen. Het bestuur van
de Stichting Opera Zuid i.0., die in
de toekomst Zuid-Nederland van
muziekdramatische produkties
moet gaan voorzien, heeft organisa-
torisch en artistiek zijn beleid in
hoofdlijnen bepaald.

Inmiddels hebben Gedeputeerde
Staten van Limburg in een briefaan
Provinciale Staten voorgesteld, een
subsidie van 750.000 gulden ter be-
schikking te stellen ter dekking van
de noodzakelijke voorbereidings-
kosten.
Het budget dat de nieuwe Stichting
Opera Zuid voor de jaren 1991 en
1992 tegemoet kan zien bedraagt
bijna 4.500.000 gulden, een bedrag
dat als volgt is samengesteld:
2.250.000 gulden als bijdrage van
WVC ter versterking van de culture-
le infrastructuur, hetzelfde bedrag
aan PNL-gelden (in het kader van
de veiligstelling van arbeidsplaat-
sen) en 960.000 gulden voor de jaren
'90, '91 en '92 alsreguliere steun, die
de provinciale overheid jaarlijks
voor muziekdrama beschikbaar
stelt.
Het bedrag van ruim 1 miljoen, dat
het LSO voor zijn muziekdramati-
sche produkties in 1990 heeft ont-
vangen, wordt van het totaalbedrag
afgetrokken.

Repertoire #In de subsidieperiode 1991 en * «j,
zullen in totaal vier muziekdratfyj
sche werken worden geproduce6

Twee daarvan behoren tot het
'ijzeren repertoire. In maart 19°lJ
de Stichting Opera Zuid Uo^d'Nozze di Figaro' in de LimbUjjs
en Brabantse schouwburgen oP^planken brengen, een produktté,^
in het najaar van 1990 in
wordt gepresenteerd. Welke s° A
ten hieraan zullen meewerken >* /
dit moment nog niet bekend. i
Verder staan nog een operettfj
musical en een meer eigentü^j
muziekdramatische produktie j
het programma.
De produktiekern streeft eX^K
vanaf 1993 per seizoen vier pr°" \tties te realiseren, een en and^Jnauw overleg met een cotwl3l^bestaande uit schouwburgdirect j
ren en het LSO.

Wat het artistiek beleidvan de stich-
ting Opera Zuid betreft, zal nauw
worden samengewerkt met de Wel-
sh National Opera. Voor dit opera-

Welsh

ROERMOND - Uit verliefdheid en
angst stond een 57-jarige vrouw uit
Tegelen het vier jaar lang toe dat
drie van haar dochters seksueel
werden misbruikt. De rechtbank
van Roermond veroordeelde giste-
ren de dader, de 47-jarige M.G. uit
Venlo die bij de vrouw inwoonde,
tot twaalf maanden onvoorwaarde-
lijke gevangenisstraf.

Officier van justitiemr. F. Oelmeijer
eiste twee weken geleden anderhalf
jaar. De moeder werd conform de
eis tot een halfjaar voorwaardelijke
celstraf veroordeeld met de voor-
waarde dat ze zich laat begeleiden
door de reclassering.
De feiten speelden zich al weer een
hele tijd geleden af. Via een kennis
hoorde deTegelse vrouw, L. van 8.,

in 1978 dat G. geïnteresseerd J
om in haar huis een kamer te ht1 I
De vrouw, die haar dochters a^ A
opvoedde, begon even later cc *j|
latie met de uit Tunesië afkom5 JJman. Al gauwvergreep dekame. A
woner zich aan drie van de mi*1 1
jarige dochters. Alle drie werde J
herhaaldelijk op intieme pl.aa \Abetast. Ook werden de meisJ eS
dreigd en geslagen.

De vrouw verklaarde op de
te zijn geweest van de pr3^^
van G. maar in eerste instantie (9
ze daar niets aan omdat ze ver
was en niet wou dat G. wei? $
gaan. In een later stadium rf^
wel iets ondernemen maar °^y$
niet meer toen G. bedreigingen
en haar ook mishandelde.

Limburgs Dagblad

UITSLAG KLEURWEDSTRIJD
BERDEN MEUBELEN

lste prijs 6de prijs 11de prijs
Kevin Horsmans Bas van Neer Km Houben
Dr. Huntjensstraat 13 Grotestraat 25 Malleziep S6311 APRansdaal 6373 Cl Landgraaf 6281 NP Mechelen
7 jaar 9 jaar 10 jaar
2de prijs 7de pri js 12de prijs
Liesbeth Schreurs Max Severens Rachel van Zundert
Mispelboom 20 Schuttenstraat 9 Kempken 147
6123 BB Holturn Heerlen 6412 GH Heerlen
11 jaar 12 jaar 3 jaar
3de prijs Bste pri js
Paul Vrancken Richard Verweel
?et 37 Boerhaavestraat 726444 XX Brunssum 6 164 GT Geleen12 jaar II jaar
4de prijs 9de prijs
Nicky Simons Sandy van Loo
Jaagveld5 Heerlerbaan 49Klimmen 12 jaal

**" .. 10de prijssde pn]S Maia Meurs■ Sandra v.d. Akker „,. , . ~cRolduckerstraat 36
Leienhoesstraat 14 6461VH Kerkrade JNfe.6413 CG Heerlen 13 jaar

Prijsuitreiking vindt plaats op zaterdag 19 YÏh\ Sm^imei om 14.00 uur bij Berden Meubelen in

■^ *n mm^awM arm w^m Vl \ 'Uoercieii *) Q
M E U B E L E N Y^3^
GEGARANDEERD 'T GOEDKOOPSTE IN KWALITEITSMEUBELEfA y*\l \^—^/l
2e 3e 4e VERDIEPING IN SCHUNKW
VENLO BLERICK, LA PtAZA HEERLEN, PROMENADE 12
ROERMOND, WILLEM II SINGEL 25 VENRAY,GROTE MARKT 12

|§||j? JOMA"
TEGELZETTERSBEDRIJF EN TEGELHANDEL

Veldkuilstraat 43, Kerkrade, tel. 045-462450
Profiteer nu nog van diverse aanbiedingen van wand- en
vloertegels en sanitair van o.a. de bekende merken: Mosa,
Sphinx en Villeroy en Boch.
Bezoek vrijblijvend onze showroom.
Ook voor vakkundig advies open: ma. t/m vrij. 10.00 - 18.00
uur. Donderdag koopavond. Zaterdag 11.00 - 15.00 uur.- BI9J

,

Dankbetuiging
Daar het onmogelijk is eenieder persoonlijk te be-
danken voor het medeleven, ondervonden na het
overlijden en bij de begrafenis van onze lieve zorg-
zame moeder, schoonmoeder en oma

Hubertina
Bosch-Simons

betuigen wij u onze oprechte dank.
Kinderen en kleinkinderen

Heerlen, mei 1990
De plechtige zeswekendienst zal worden gehouden
op zaterdag 19mei om 19.00 uur in deparochiekerk
Verschijning van de Onbevlekte Maagd te Molen-
berg-Heerlen.

„Verdriet kent geen tijd"

En toch is het zaterdag 19 mei al een jaar gele-
den, dat wij afscheid hebben moeten nemen
van onze geliefde man en vader

Frits van Heur
In dat jaar hebben wij ervaren hoe geliefd onze
pap was, mede door de bezoeken van zijn vrien-
den thuis en aan zijn graf.
Dat heeft ons verdriet draaglijker gemaakt.
Daarvoor willen we dan ook iedereen bedan-
ken.
In onze gedachten en ons hart zal pap blijven
voortleven.

Jessie van Heur
Kinderen en kleinkinderen

De plechtige eerste jaardienst ter nagedachtenis
aan pap, zal gehouden worden op 20 mei as. om
10.00 uur in de kerk Verschijning van de Onbe-
vlekte Maagd te Molenberg.

Daar het ons onmogelijk is eeniederpersoonlijkte bedankenvoor devele
blijken van medeleven die wij mochten ontvangen na het overlijden van
mijn lieve vrouw, onze goede moeder en schoonmoeder

Eef Custers-Leers
zeggen wij u hartelijk dank.
De hartelijke condoleances, vele bloemen, h. missen en uw begeleiding
naar haar laatste rustplaats hebben ons gesterkt in het voor ons zo gevoe-
lige verlies.'

John Custers
Eugénie en Wiel
Armand en Petra

Hoensbroek, mei 1990 ,
De plechtige zeswekendienstzal worden gehoudenop zaterdag 26 mei a.s.
om 19.00 uur in de St. Corneliuskerk te Heerlerheide.
Door omstandigheden is deze dienstverplaatst van 20 mei naar 26 mei a.s.

Voor uw deelnemingen medeleven betoond bij de ziekte, het overlijden
en de begrafenis van onze dierbare broer, schoonbroer, oom en neef

Funs Bruis
danken wij u allen hartelijk.

Familie Bruis
Schimmert, mei 1990
De plechtige zeswekendienst zal gehoudenworden a.s. zondag 20 mei om
11.00 uur in de parochiekerk van de H. Remigius te Schimmert.

Bekendmaking
Hierbij maak ik bekend dat op 30 mei 1990 ora 16.00
uur een vergadering van het Algemeen Bestuur van.
de gemeenschappelijke regeling Zuidnederlands
Instituut voor Gemeentepolitie-opleiding, geves-
tigd te Heerlen, van Waningweg 50, zal plaatsvinden.
De vergadering is openbaar en wordt gehouden in
de raadzaal van het Stadhuis te Eindhoven.

De voorzitter,. P.H. van Zeil
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De allermooisteraambekleding - die methet 'Luxaflex'merk -is er in 5 verschillende
soorten. Onderstaande dealers presenteren dekomplete kollekties, in 9 kleuren, zeer
overzichtelijk. In één oogopslag ontdekt u deraambekleding die uw stijl accentueert.

BIJ DEZE 'LUXAFLEX' DEALERS KIEST U DE RAAMBEKLEDING DIE PAST BIJ UW STIJL.
BRUNSSUM, Het Binnenhuis Brunssum 8.V., Rumpemerstraat 16-18 LANDGRAAF, Zonweringsbedrijf Salemink, Wattstraat 20 VOERENDAAL, Lamberts RolluikenBK, Keerberg 95
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Dankbetuiging
De vele blijkenvan medeleven bij het overlijden en
de crematie van mijn inniggeliefde man en onze
dierbarezoon

Henk Los
zijn voor ons tot grote troost en steun geweest.
Hierdoor weten wij dat hij ook voor anderen veel
betekend heeft.

Gusta Los-Brakel
Fam. Los-v. Zomeren

Amstenrade, mei 1990
Kasteelstraat 23

Voor uw blijken van medeleven na het overlijden
en voor uw aanwezigheid bij de uitvaartdienst en
begrafenis van onze onvergetelijke moeder,
schoonmoeder en oma

Elisabeth Ligthart
zeggen wij u hartelijk dank.

Kinderen en kleinkinderen
De plechtige zeswekendienst zal gehouden worden
op zondag 20 mei a.s. om 10.00 uur in de parochie-
kerk van de H. Clemens te Merkelbeek.

I
■ Het waarom zal nooit beantwoord worden.

Het gemis zhl altijd blijven.

Het is een j^ar geleden dat wij afscheid
moesten nem,en van hem die ons zo dier-
baar was, mijn allerliefste man en vader

Hub Kaenen
De eerste jaardienst zal worden gehouden
op zondag 20-mei as. om 11.30 uur in de St.
Martinuskerk te Spekholzerheide

Mevrouw R. Kaenen-Snelder
en Hub.

De plechtige eerste jaardienst voor mijn
echtgenote, onze moeder en grootmoeder

Mia Habets-Bisschops
zal plaatshebben op zondag 20 mei as. om
10.30 uur in de parochiekerk St. Martinus
te Welten-Heerlen.

Frans
Tiny
Harry, Els en Frank

DE ECHTE HEERLENSE THEATERS

yyffl? ,£^_ ■ - ■'' ''^^J^m *^m .^métt '■'■'''■'''■■/&'yfr/r'

iTALKWGi
■" dagelijks 4.30 - 6.45 - 9.00 uur —■ zat. - zon. - woe. ookom 2.30 uur ■

■ ■

■ "dagelijks 4.00 - 6.30 - 8.30 uur

m zat. - zon. - woe. 2.30 uur

lil* iP*^ *^M aaaW^Êaaaa\aWF^^a\\ 1-lwi

*liPl * ■ Bl fl IK

EEN STEVEN SPIELBERG FILM ■
B dagelijks 3.30 - 6.00 - 8.30 uur *m CENTRALE KASSA: TEL. 045 - 71 42 00 "
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pen. Want dat staat nergens beschreven," verwacht
Van Hooijdonk. „Er woonden al veel Friezen. En
die trokken weer andere Friezen naar Amsterdam
door erover te vertellen," zegt leerling Patrick. Een
soort mond-op-mond reclame dus. Van Hooijdonk:
„Wel goed, schat ik."

Een voetangel. Zo kwalificeerde leraar P. van
Hooijdonkvraag 8 van het havo-examen aardrijks-
kunde. 'Frieslandkende al heel lang een sterke mi-
gratierichting Amsterdam. De communicatie heeft
in deze migratie een groterol gespeeld.Leg dat uit.'
Tja.... „Wie goed heeft geleerd, zal hier dichtklap-

OPGAVE

overweegt Lerop en het Leropper-
veld niet bij Roermond te voegen.
Dan komt alleen Herten bij Roer-
mond.

Van onze Haagse redactie

DEN HAAG - Een meerderheid in de Tweede Kamer blijft
twijfels houden over de beoogde toevoeging van met name
Ohé en Laak aan de nieuw te vormen gemeente Maasbracht.
Dat blijkt uit de laatste schriftelijke reacties op het herinde-
lingsvoorstel voor Midden-Limburg, waarmee het aantal ge-
meentes in dieregio wordt teruggebracht van 28 naar 15.

werden er wat 'weetjes' ge-
vraagd. Feiten die jemaar toeval-
lig moest weten. Zijn leraar
noemde die weetjes overigens
'gewoon theorievragen'.

De Kamer zich vermoedelijk begin
juni het wetsvoorstel voor Midderi-
Limburg plenair behandelen.

Een vwo-leerling van het Heer-
lense college vond het examen
economie II stukken gemakke-
lijker dan hij had gedacht. „Het
was het gemakkelijkste examen
dat ik de afgelopen dagen heb
gemaakt." Er was slechts een
theorieopgave. De rest waren
sommen: bijvoorbeeld over de
produktiecentramethode of
kostprijsberekening. Dus wie
dat een beetje kon, klaagde niet.

De onderwerpen van het examen
waren het Nederlandse land-
schap, energie, bevolkingsgeo-
grafie en de Bondsrepubliek.
Medeleerling Angelica Breed-
veld had het wat moeilijker ge-
had. Het Nederlands landschap
is voor haar een struikelblok. „Ik
leer en leer, maar als ik het moet
toepassen komen de problemen
weer."

HEERLEN/SITTARD - Veel te
veel, klaagden enkele leerlingen
van het ZuidlimburgsAvondcol-
lege in Heerlen gisterochtend na
afloop van het mavo-d-examen
handelskennis. Met name de
open vragen leverden de scholie-
ren nogal wat problemen op. Een
oudere mevrouw - leerlingen
van het avondcollege variëren
sterk in leeftijd - constateerde
dat er van de examens in de laat-
ste zes jaar maar één zo moeilijk
was als dit.

Al bij de eerste schriftelijke reactie
op het wetsvoorstel werden kriti-
sche vragen gesteld over de toevoe-
ging van Stevensweert en Ohé en
Laak aan de nieuwe sterke Maas-
kantgemeente Maasbracht. Het ka-
binet het echter weten vast te hou-
den aan die optie.

Linne
Ook de vierendeling van Linne en
met name de scheiding van dekern
van Linnen en het Linnerveld roe-
pen weer veel vragen op, met name
bij CDA en PvdA. Het CDA vraagt
het kabinet alsnog te overwegen
Linne en het Linnerveld samen bij
Maasbracht in te delen.

Havo/mbo-eindexamenkandida-
ten van het Walramcollege in Sit-
tard vonden het economie-exa-
men meevallen. Er zat minderre-
kenwerk in dan ze hadden ver-
wacht. „Zon examen met meer
theorie dan normaal is voor ons
prettig. Een ander die het van de
sommen moet hebben, zal mis-
schien de mist in zijn gegaan,"
zegt scholiere Angelica Breed-
veld.Een meerderheid van PvdA en CDA

steunt de wens van het kabinet om
Leveroy in te delen bij Nederweert
en niet bij Heythuysen.

Leraar Van Hooijdonk van het
Walram College noemde het exa-
men degelijk met een goede ver-
houding tussen kennis en in-
zichtvragen: 75 om 25 procent.
„Het was een goed examen." Op
het vwo en de mavo leverde het
examen aardrijkskunde geen op-
vallende problemen op. Met
name mavo-leerlingen vonden
het examen meevallen, zowel op
c- als op d-niveau. Dat was een
makkie.

Wie geïnteresseerd is in de goede
antwoorden op de meerkeuze-
vragen van de diverse examens,
kan teletekst consulteren. Vanaf
pagina 150.

MAASBRACHT - De fractievoor-
zitter van de PvdA in Provinciale
Staten, Jan Tindemans, heeft gister-
avond zijnvermoeden uitgesproken
dat er nog tot het jaar 2005 grind ge-
wonnen zal worden in Limburg.
Een exacte datum wanneer gestopt
kan worden is volgens Tindemans
niet te noemen. Hij vindt het erg on-
verstandig dat D66, Groen Links en
PNL in de Staten hebben gepleit
voor het stoppen per 1 januari 2000.

Jan Tindemans:
'Winning grind
tot jaar 2005'

Aardrijkskunde
's Middags stond op alle scholen
aardrijkskunde op het examen-
rooster. „Het was niet moeilijk,
maar ook geen weggevertje,"
oordeelde Patrick Hafkamp (19)
uit Geleen. Hij zit op de afdeling
mbo/havo van het Walramcolle-
ge in Sittard. Volgens Patrick

Wegens drughandel
Start proces

fegenBregman

De onderwerpen die in het exa-
men naar voren kwamen waren
belastingen, verzekering, koer-
sen en milieu. De vraag over de
eurocheque (altijd tot 300 gulden
gedekt) vonden de meeste leer-
lingen een weggevertje, terwijl er
over de vraag over het eigendom
van een auto veel verschil van
mening was. Want wanneer word
jeeigenaarvan een wagen? Als je
'm koopt, betaalt, of in ontvangst
neemt?
Het economie-examen op e-ni-
veau was volgens een van de
leerlingen best moeilijk, alhoe-
welzowel hij als deandere e-kan-
didaten binnen een uur uit het
examenlokaal verdwenen wa-
ren.

De zorgen van de PvdA over de po-
sitie van 'Roermond, dat met het
wetsvoorstel te weinig mogelijkhe-
den op het gebied van woningbouw
en (de aanleg van) bedrijfsterreinen
zou krijgen, worden voor wat de
grote fracties betreft alleen door de
VVD gedeeld. Die fractie vindt dat
'glashelder' moet worden op welke
manier Roermond in de toekomst
voldoende ontwikkelingsmogelijk-
heden krijgt, zeker nu het kabinet

Tindemans sprak gisteravond op
een vergadering van de PvdA-afde-
ling Maasbracht-Linne. De volledi-
ge toespraak was gewijd aan de
grindwinnings-problematiek. Vol-
gens Tindemans moet de grindwin-
ning geleidelijk afgebouwd worden.

Het CDA is echter niet tevreden met
de door het kabinet aangedragen
motieven om Ohé en Laak toch met
Maasbracht samen te voegen en vra-
gen duidelijkheid op dit punt. Het
CDA wijst op de maatschappelijke
banden die tussen Ohé en Laak en
Echt bestaan. D66 stelt de vraag of
het niet beter is die laatste twee ge-
meenten samen te voegen, waarte-
gen in Ohé en Laak veel minder be-
zwaren bestaan. De PvdA-fractie
liet eerder al weten over de juistheid
van het regeringsstandpunt te twij-'
felen en vroeg eveneens voor een
nadere standpuntbepaling van het'
kabinet. De samenvoeging van Ste-
vensweert bij Maasbracht stuit op
veel minder bezwaren.

I Van onze verslaggever

I^SSELDORF - In Düsseldorf is
ft Proces begonnen tegen de oud-L rnational Kees Bregman die er-
Lj .verdacht wordt een kilogramL aine verkocht te hebben aanL e als dealers vermomde West-
L e politieagenten. De officier
ij Justitie heeft gisteren nog geen
anu en rioren> aangezien de recht-
u * op verzoek van de raadsman

Oord ging met het horen van een
ffi ■ *wee 'under-covers'. De pers-
Set ?r van justitie in Düsseldorf

weten dat dat verhoor>e r alle waarschijnlijkheid bin-
|e .^kamers wordt afgenomen om
L5"entiteit van de politieman ge-
ks"i te houden. Wanneer het pro-
te er» vervolg krijgt is nog onbe-

OR Macintosh lijkt
het eens met overname

Weg vrij voor Reiss & Co en directie Twee jaar lang is ze elke dag om
half zeven opgestaan om van
Maasbracht naar Sittard te rei-
zen. Een hele hobby, zegt Angeli-
ca Breedveld, 18 jaar oud. Toen
ze de mavo acher de rug had, wil-
de ze naar de havo. Ze verkoos de
mbo/havo in Sittard boven de
havo in de buurt. Want daar kon
ze de gewone havo-vakken com-
bineren met een of twee extra
mbo-vakken- Op de mbo/havo,
sinds kort onderdeel van het Sit-
tardse Walram College net als
een groot aantal middelbare be-
roepsopleidingen, worden ook
vakken als informatica of om-
gangskunde gegeven. En dat
laatste is je van het, maakt een
enthousiaste Angelica duidelijk.

„Het is altijd interessant. Je
krijgt wat psychologie, wat so-
ciologie. Je leert er goed te spre-
ken, te discussiëren. Je leert je
fouten. Eigenlijk leer je jezelf
kennen." De leerlinge vindt het
mbo/havo onderwijssysteem erg
goed. „Je kunt jezelf uittesten.
Als je weet welke richting jewilt
inslaan, kun je het voorbereiden-
de vak hier alvast uitproberen."
Angelica gaat toeristisch mana-
gement doen in Maastricht. Ze
wildeeerst hostess worden in het
buitenland. Maar ja, je wordt
ouder en krijgt een vriend.

b^Sman, niet alleen ex-internatio-
Vah maar ook oud-profvoetballer
Ij* °nder andere Roda JC en WV,
Vy ,?fnd oktober vorig jaar in de^
«ejj Sindsdien zit hij opgesloten in
<le dWestduitse gevangenis. Hij wil-
H k partÜ cocaïne verkopen voor
Mil ~, cdrag van 150.000 gulden ter-gJ' «e straatwaarderond de 400.000lcJen lag

lsfe!°"jange Bregman heeft enkele
t)üjn voor het Westduitse MSV

rg gespeeld. Zijn betaalde
'984^? besloot hij overigens inhjjj *bU Fortuna Keulen. Toen had
Vb een fitnesscentrum in Duis-

geopend waarover in 1988 het
&fecSsernent werd uitgesproken,

an zou de maanden voor
Hh arrestatie vooral gehandeldDen in sportartikelen.

Voorlichting
over emigratie
gÊRMOND - Het Regionaal Emi-
Wh Kantoor Zuid-Oost-Neder-
VoorjP°udt op maandag 21 mei een
;&ati lcritingsbijeenkomst over emi-
i-vOhH naar Canada- De informatie-
*He ■ Wordt gehouden in de Oran-
\ï JJ1 Roermond en begint om 20
sti(j'g'nigratie-consulent zal onder
V°Qrvf spreken °ver de toelatings-
| arden die gelden voor Ca-

Overleg
De centrale ondernemingsraad
heeft de verplichte adviesaanvraag
over de overname voorlopig positief
bevonden omdat in de plannen de
werkgelegenheid, de onderne-
mingsstrategie en de eigen identi-
teit gehandhaafd worden. De angst
dat de nieuwe eigenaars de lood-
zware rente op de dure aankoop
gaan financieren door de verkoop
van één van de winkelketens, is vol-
gens de OR ongegrond. Wel is als
voorwaarde gesteld dat de bevin-
dingen van externe financieel des-
kundigen nog moeten worden afge-
wacht. Die moeten bijvoorbeeld
nog bekijken „of de gekozen con-
structie niet bij de eerste de beste
storm omverwaait", aldus de secre-
taris van de Macintosh-OR H. Ha-
mers.

Van onze verslaggever
HEERLEN - De centrale onderne-
mingsraad van Macintosh heeft
vooralsnog positief gereageerd op
de plannen van de directie om het
bedrijf over te nemen. Daarmee lijkt
de weg vrij voor Reiss & Co en voor
de vier directieleden van Macin-
tosh: Bijer, Nijhuis, Smits en Cardo-
zo om de aandelen over te nemen
van meerderheidsaandeelhouder
DSM. Nadat de kleine aandeelhou-
ders enkele weken geleden al bak-
zeil moesten halen, kon alleen de
ondernemingsraad de opmerkelijke
verkoop nog tegenwerken.

tegelijk de eventuele voorwaarden
bekend worden gemaakt.

Een speciaal door de onderne-
mingsraad in het leven geroepen
commissie EVAM (Eventuele Ver-
koop Aandelen Macintosh) heeft in
de afgelopen maanden al een tiental
bijeenkomsten gehouden met alle
betrokkenen om precies de voor- en
nadelen van de management-buy-
out af te wegen. Gesproken is met
de raad van bestuur van Macintosh,
met de commissarissen, met werk-
nemers van bedrijven als Center
Parcs die met vergelijkbare situa-
ties geconfronteerd zijn geweest,
met defirmaReiss & Co en eigenaar
Kuiten, met de betrokken vakbon-
denen uiteraard de ingehuurde des-
kundigen.

De uitkoop door het management
komt in de praktijk neer op het on-
derbrengen van Macintosh in een
nieuwe vennootschap zonder dat
een openbaar bod is uitgebracht.
DSM vraagt zeer tegen de zin van de
andere effectenbezitters slechts 45
gulden per stuk voor de aandelen.
Omdat de honderden kleine aan-
deelhouders samen maar 45 procent
van de aandelen bezitten, hebben ze
geen enkele kans om de deal tussen
DSM en Macintosh tegen te hou-
den. Veel beleggers verliezen daar-
door vele tientjes per aandeel, op
een moment dat Macintosh net
weer aardige winsten lijkt te gaan
boeken.

Medio junihoopt de raad een defini-
tief advies uit te brengen, waarbij
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Kamer twijfelt over
'nieuw' Maasbracht

Veel vragen over toevoeging Ohé en Laak

Onenigheid over het
eigendom van een auto

verbetering van de milieu-omstan-
digheden voorop staat.

Ster-certificaat voor laboratorium Sittard

'Milieu is voor ons
een prachtige markt'

reldlanden. Zo heeft Intron deelge-
nomen aan een missie van het mi-
nisterie van Binnenlandse Zaken
naar India, waar een kolengestookte
stroomcentrale is bezocht die enor-
me overschotten aan vliegas produ-
ceert.

Maar ook in Limburg is Intron be-
trokken bij diverse projecten. Daar-
van getuigt onder meer het onder-
zoek naar hergebruik van tuin-
bouwsubstraatafval, een van de an-
dere toepassingen van steenwol
door de Roermondse fabrikant Roc-
kwool Lapinus. Het onderzoek
werd uitgevoerd in opdracht van de
sector tuinbouw van het landbouw-
schap. Daaruit bleek dat recycling
zoals Rockwool die heeft voorgeno-
men niet alleen technisch maar ook
milieuhygiënisch een goede oplos-
sing is.

Daarnaast heeft Intron veel onder-
zoek gedaan naar hergebruik van
reststoffen, zoals vliegas waarvan
kunstgrind wordt gemaakt. Al eer-
der deed een energiebureau in
Utrecht (PEO) een haalbaarheids-
studie hiernaar.

Het was niet verwonderlijk dat prof.
Bijen aan het slotvan zijn toespraak
concludeerde dat milieu voor ieder-
een een zorg is, maarvoor Intron te-
vens een prachtige markt. Het nu is
Sittard gevestigde instituut heeft
niet alleen een nevenvestiging in
Houten, maar vormt ook met het
Westduitse Ecoplan, Institut für
EmissionsschuJ^, een gezamenlijk
onderneming die ook dioxineme-
tingen verricht.

Van onze verslaggever
SITTARD - Het pas in Sittard ge-
vestigde bedrijf Intron is gisteren
onderscheidenmet het Sterlab-cer-
tificaat. Intron, dat verhuisde van
Maastricht naar Sittard, kreeg dit
certificaat als eerste in Limburg. De
toekenning is een garantie dat het
bedrijf, als één van de vijf laborato-
ria in Nederland, volgens strikte
kwaliteitszorgregels werkt.

Proeven
Het nu verleende certificaat heeft
betrekking op circa 120 milieuproe-
ven. Het Sterlab-certificaat is vanaf
1994 verplicht, maar voor het uit-
voeren van sommige keuringen, zo-
als bij chemisch afval, is dit certifi-
caat nu al nodig. De certificatie
geldt nu nog alleen voor het uitvoe-
ren van de keuring, maar een soort-
gelijke normering zal straks ook
voor het nemen van monsters gaan
gelden.
In Sittard heeft Intron, waarvan de
aandelen in handen zijn van de per-
soneelsleden zelf, twee laboratoria
ter beschikking op het gebied van
materiaalkunde en chemie. Het be-
drijf verricht relatief veel werk in
ontwikkelingslanden- Prof. dr J.
Bijen, directeur van Intron, toonde
zich gisteren in zijn toespraak niet

Het bedrijf, dat werk biedt aan tach-
tig mensen in Sittard en Houten,
kreeg het Sterlab-certificaat giste-
ren ter gelegenheid van de officiële
opening uit handen van ir M.van
Enthoven, directeur-generaal mi-
lieubeheer van het ministerie van
VROM.

Intron is een instituut voor mate-
riaal en milieu-onderzoek, dat bij
talrijke projecten in binnen- en bui-
tenland betrokken is. Veelal gaat
het om onderzoeken waarbij een

erg optimistisch over de milieuver-
vuiling in de Derde Wereld.

Over de oplossing van de proble-
men in eigen land was Bijen gunstig
gestemd, omdat 'wij hier de tech-
niek en de middelen hebben om de
milieubelasting terug te dringen.
Vooral door de bevolkingsgroei in
de Derde Wereld maakt de Intron-
directeur zich toch zorgen: „Wat we
in de ontwikkelde wereld terug-
draaien aan emissies, krijgen we er
op mondiaal niveau door de ontwik-
kelingslanden dubbel en dwars bij.
Het zou weleens kunnen zijn dat de
milieuverontreiniging in de Derde
Wereld ons na verloop van tijd meer
fysiek raakt dan de armoe van dit
moment. Zodat liefdadigheid en
maatschappelijke bewogenheid
moeten worden omgezet in daad-
werkelijke bijstand, teneinde ons
eigen lijf te redden."

Een deel van de projecten van In-
tron richt zich ook op Derde We-
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_ HALEN,
EEN BETALEN.

TIJDELIJKAANBOD uitgangspunt nemen als u geen fietsen wilt. In dat OF: NU HALEN,
TOT30 JUNI, gevalkunt u rekenen op accessoires (en montage- IN 1991R\S BETALEN,

U leest het goed. Peugeot heeft tijdelijk een kosten) naar eigen keuze tot een totaalbedrag van Mocht u van de aanbiedingen geen gebruik
formidabel aanbod. Wat is het geval? Wanneer u 1400 gulden. willen maken, dankunt u ook kiezen voor 'n fafl'
tussen 15 mei en 30 juni aanstaande een nieuwe Denk daarbij bijvoorbeeld aan een zonne- tastisch financieringsaanbod. En wel in de vortf1

Peugeot 205 of 309 personenauto modeljaar '90 dak, trekhaak, ruitewisser achter, imperiaal, radio, van 'n uitgestelde betaling tot 'n maximum va*1

koopt èn registreert ontvangt u waardecoupons of een combinatie daarvan. 10.000 gulden. Oftewel: nu halen, in 1991 p^
voor twee Peugeot-fietsen. betalen. De Peugeot-dealer vertelt u graag welke

Bij de Peugeot-rijwielhandelaar kunt ude / JÊ Pi\ voordelen dit biedt,
coupons met 'n waarde van 700 gulden per stuk ..jétWllÊSÊm msJm l%^^^mmn\ ot s^ot' van we^ aanbod u ook gebrul
inclusief BTW inwisselen voor Peugeot-fietsen ~2 mMÊk maakt, 't grootste voordeel is dat u straks Peugeot
naar keuze (een racefiets, mountain bike of een ÉüÉ WëÈÈ «fflT^ IjSm m rijdt. En of'tnu de 205 ofde309 wordt, ukuntrek^'
heren-of damesfiets). I " *'3| Hf nen °P 'n zinnige> stille, comfortabele en sterk6

De fietsen zijn van hetzelfde merk als de __3 ____J É|É|p r^Z---—— —_J ___ auto. Bij de Peugeot-dealer liggen de uitgebreid6

auto's, wat betekent dat wegligging, comfort, É^^^_^""^^^^^^^^ voorwaardenvan dedriemogelijkheden,
stuurgemak en duurzaamheid van hoog niveau /~~~JÊk lfl IpW Kom langs om van deze aanbiedingen te

zijn. Alleen voor de acceleratie moetu zelfzorgen. ,^g£^m JÊ s^i| 3kk profiteren. Het adres vindt vin de Gouden Gids-
OF» IzlOn f"¥ ¥¥ T^I^TVT ~»»7&mÊiï,,7,.~ J^^^^m. |pH^ '-' <xrf§%, DEZE aanbiedingen gfi.denali.hhn bij particuliere verkoop. promoT'^i
V^FJL " Mr\-\J\J \^AT%_M.JÊUM^Af3L^I '*hïïilwf^^ \ NELE ACTIEMODELLEN ZIJN UITGESLOTEN. MOCHT U GEEN GEBRUIK WILLEN MAKEN V^

/* /^i/^cc C!rfr"VPJTPr>"II?4^ TVT>%. /V~E> ITCITTC * 'Jm mi "/ - W>:\ »' *»aWÊ DEZE aanbiedingen, dan heeft u wettelijk recht op so% van de waarde vANjr.g./A.\^\^jt3i3V^J¥jl~Vt!.t3 I^l/Vr^ptV Kr.llx.r. éèsam Wmt ''''*"a^am^^ coupons <700 gulden», prijzen mcl. Btw en excl. afleveringskosten. de aci^

De totale waarde van de coupons bedraagt béBÉB "l JBr _ pjT^ ijt \r pit I
dus 1400gulden.En datis ook hetbedrag datwe als QIaALiUJËÉkSSSïS&a Brengt jeinbeweging.

EËI PEUGEOT. DYNAMISCH OP WEG.
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agenda
Ook Kerkrade

wil sociale
vernieuwing

APOTHEKEN

Foto: FRANS RADE

ARTSEN

TANDARTSEN

De avond-, weekend- en zondags-
diensten beginnen op vrijdagavond
en eindigen de volgende week vrij-
dagochtend om 8.30 uur. In deze
agenda zijn dus ook de diensten
van Hemelvaartsdag opgenomen.

BRUNSSUM. Schoonbroodt, Rum-
penerstraat 112, B 272323.
HEERLEN. Apotheek Claessens,
Saroleastraatö, S 712541. B.g.g.
TIGH S 711400.
LANDGRAAF. Apotheek Nieuwen-
hagen, Pr. Bernhardstraat 52,
S 312294. Voor spoedgevallen dag
en nacht bereikbaar.
KERKRADE - EYGELSHOVEN.
Smithuis, Van Gronsveldstraat 2,
S 454000.
KERKRADE-WEST. Maussen,
Akerstraat 79, S 415440.
BLEIJERHEIDE. Bleijerheide,
Bleijerheiderstraat 52, S 460923.
Zaterdag van 10.30 tot 16 uur en zon-
dagvan 12tot 13 uur en van 18 tot 19
uur. Voor spoedgevallen dag en
nacht geopend.
SIMPELVELD - BOCHOLTZ.
Voncken, Dr. Ottenstraat 9, Simpel-
veld, S 441100. Zaterdag van 11 tot
15 uur en zondag van 14.30 tot 15
uur. Voor spoedgevallen kan men
terecht van 22 tot 22.30 uur.
HOENSBROEK. Boswijk, Aker-
straat Noord 43 Treebeek,
S 213773.
NUTH. Voor spoedgevallen eigen
apotheek (bgg TIGH S 711400).

TIGH - HEERLEN.
S 711400

(Informatie over avond- en week-
einddiensten van artsen, tandart-
sen, apothekers en het Groene
Kruis.)

Werkloosheid
blijft dalen

Van onze verslaggeefster
KERKRADE - Kerkrade heeft zich
alsnog bij het ministerie van Bin-
nenlandse Zaken aangemeld als ge-
meente die het begrip sociale ver-
nieuwing uit wil werken. Rond
augustus moet een inmiddels ge-
vormde werkgroep met concrete
voorstellen komen. Het ministerie
beslist dan of daarvoor gelden ter
beschikking worden gesteld.
Eerder werden Maastricht, Venlo en
Heerlen als Limburgse gemeenten
door minister Dales aangewezen.
Zij ontwikkelen samen met 34 ande-
re gemeenten overeenkomsten tus-
sen rijk en gemeenten.
De onderwerpen die Kerkrade prio-
riteit geeft zijn: arbeid, scholing en
cultuur. Ook bekijkt de werkgroep
of het onderhoud aan gebouwen en
stadsplantsoenen door langdurig
werklozen kan gebeuren in de vorm
van banenpools.

HEERLEN - De werkloosheid in
Oostelijk Zuid-Limburg blijft dalen.
Eind vorige maand stonden er bij
het Gewestelijk Arbeidsbureau in
Heerlen 12.968 werkzoekenden in-
geschreven. Een maand eerder wa-
ren er dat nog 13.642.

Kerkelijk zangkoor Bocholtz in ban van operette

Florentijnse taferelen
op hoeve Overhuizen GROENE KRUIS

beheerd' bij. Luigi (Henk Win-
kens) slikt driftig Wybertjes, om-
dat zijn stem het na het feest-
weekend voorlopig laat afweten.
Gezelschapsdame Donna Luzia
Sorilla (Bep Kleijnen) schuifelt,
buiten alle regie om, in statig
zwarte jurk en met beige-paarse
stola over de cour om bij haar
man Jos te informeren of de vi-
deo-opnamen willen lukken.
Want de gehele operette wordt
telkens kritisch bestudeerd en
verbeteringen zonodig aange-
bracht. Vanaf oktober zijn de ne-
gen hoofdrolspelers (sters) twee
tot drie keer per week in de weer
geweest om, geholpen door twee
souffleurs, niets aan het toeval
over te laten. VoorzitterLeo Bin-
dels, die de honneurs moet waar-
nemen, zegt het te betreuren dat
hij zaterdag en zondag niet kan
meezingen.

„Wat ihge hektiek!" vat secreta-
ris Wim Possen de consternatie
die nu eenmaal bij de voorberei-
dingenhoort, bondig samen. Een
kwart eeuw heeft Bocholtz op
een operette-uitvoering moeten
wachten. De laatste ('Ein Him-
mel voller Geigen') vond 25 jaar
geleden op hetzelfde rustieke
binnenhof van de familie Vaes-
sen op hoeve Overhuizen plaats.
Toen vormde het toneel een stel-
lage boven een afgedekte en in-
middels gedempte mesthoop.
Zaterdag en zondag kan men er
weer een speld horen vallen,
wanneer de boeiende operette-
east van het regisseursduo Jo
Smeets-Lambert Vanhommerig
'Der Maler von Florenz' op de
planken brengt. Deze keer zon-
der mesthoop. Bocholtz kent zijn
vooruitgang.

jefbonten

Expositie

KERKRADE - Door het grote aan-
tal grondverkopen op Dentgenbach
in Kerkrade komt er een nieuwe
ontsluitingsweg vanaf de Dentgen-
bachweg naar het industrieterrein.
De kosten voor de aanleg van de
weg en de straatverlichting bedra-
gen naar schatting 685.000 gulden.
Het bedrijfsterrein Dentgenbach is
tot PNL-project benoemd en daar-
om komt uit dat fonds een bijdrage
van 262.000 gulden.

Nieuwe weg
Dentgenbach

De daling manifesteerde zich zowel
bij mannen als vrouwen. Volgens
het GAB is er vooral in de sectoren
metaal, bouw en handel veel vraag
naar personeel. Werkgevers dien-
denin april bij het GAB 437 vacatu-
res in. Daarmee komt het totaal van
dit jaarop 1800.

Van onze correspondent
BOCHOLTZ - „Bring Sekt, Joseph, Batterien mit Sekt,
denn meine verehrte Gaste soll es an nichts fehlen!" De
stem van regisseur-hoofdrolspeler Lambert Vanhomme-
rig, alias de bekroonde kunstschilder Horst von Straaten,
galmt over het ruimbemeten binnenplein van de uit 1330
daterende monumentale hoeve Overhuizen in Bocholtz.
De tachtig zangers en zangeressen van het 125 jaar oude
kerkelijk zangkoor St. Joseph staan losjes en masse tijdens
de tweederepetitie van de Duitse operette 'Der Maler von
Florenz' in de openlucht-feestzaal in Florence aangetreden
en applaudisseren luid vanwege zoveel gulheid.

over het toneel, het ballet van
Olympia in rood-zwart sportte-
nue, maar het koor nog in het al-
ledaagse pakkie. Zaterdag- en
zondagavond om acht uur zullen
ookzij er 'als door een ringetje te
halen' opstaan. Het nog niet hele-
maal in topconditie zijnde gele-
genheidsorkest in de gehalveer-
de soldatentent die als orkestbak
dient, neemt de opgewonden kri-
tiek van dirigent Aloïs Frings
maar voor lief. Een violiste en
een trompettist schuiven veel te
laat aan.

HEERLEN. Wachtdienst voor
spoedgevallen tijdens avond en
nacht vanaf 18 tot 8 uur. Weekenden
24 uur doorlopend E 711400. Werk-
dagen, tijdens werkuren, S 713712.
NUTH - VOERENDAAL - SIMPEL-
VELD. Wachtdienst voor spoedge-
vallen S 04405-2995.
BRUNSSUM - SCHINVELD - JA-
BEEK. Wachtdienst voor spoedge-
vallen ® 259090.
HOENSBROEK - MERKELBEEK -BINGELRADE. Wachtdienst voor
spoedgevallen S 225588.
KERKRADE. Voor spoedgevallen
is de dienstdoende verpleegkundi-
ge bereikbaar onder S 462222.
EYGELSHOVEN - LANDGRAAF.
Wachtdienst voor spoedgevallen
S 323030.

strueerde podium met in zachte
pasteltinten geverfd decor op
een welkome stoel en zingt met
de anderen mee. Op de voor-
grond rechts twee antieke, met
rood fluweel beklede stoelen met
een tafel en aan de andere kant
een rustiek zitmeubel met schil-
dersezel.

Concert Aemiliaan

HEERLEN - In Kasteel Hoens-
broek is komende zondag een expo-
sitie te zien van werk van een inter-
nationaal collectief van kunste-
naars. Tussen 11.30 en 18 uur wor-
den meer dan-250 schilderijen ten-
toongesteld. Het gaat uitsluitend
om olieverfdoeken. De entree is gra-
tis.

Vokaal verhalen zij meerstem-
mig van het geluk dat hen en de
artiest wacht. Maar al gauw is
deze zodanig in jaloezie, liefdes-
perikelen (De vraag.'lst Herr von
Straaten unbeweibt?' maakt de
lachspieren los), verwisselingen
en intriges verstrikt, dat de situa-
tie precaire dimensies dreigt aan
te nemen, 't Toorens Netje (82
lentes jong)raakt echter niet ges-
hockeerd. Zij mag de eer claimen
de oudste medewerkster te zijn.

De liefdesdans wordt nog één
keer, maar dan in het juiste tem-
po, herhaald. In één van de stal-
len interrumpeert herhaaldelijk
een nuchter kalf de toneel- en
zangtekst, terwijl ook een schaap
haar typische mekker-geluidjes
aanheft, maar niemand blijkt er
hinder van te ondervinden.
Vrouwen in joggingpak, mannen
in blauwe overall en zelfs een ge-
helmde toeschouwer zijn getuige
van de tweede openlucht-repeti-
tie. Dirigent Frings heeft zijn
auto maar in de grote feesttent
geparkeerd. De kiosk en de buf-
fetten aan de andere kant liggen
er - in afwachting van de grote

Hnog enkele dagen 'on-

KERKRADE - Harmonie Sint
Aemiliaan Bleijerheide houdt op
zondagochtend 20 mei van 11 tot 12
uur haar jaarlijkse vriendenconcert
in de harmoniezaal aan de Bleijer-
heiderstraat. Toegang is gratis.

Dolk
Het bekroonde schilderij zal de
jaloerse vriendin van Horst, Ma-
riëtta (Anita van der Poel-Eus-
sen), even later met een dolk
doorboren. De hoofdrolspelers
bewegen zich in galakleding invasie -

Een kwart eeuw geleden vertolk-
te zij met diezelfdeLambert Van-
hommerig één der hoofdrollen.
Nu leunt zij rechts vooraan op
het door eigen leden gecon-

Vader moest auto
afstaan aan zoon

HEERLEN. Voor spoedgevallen
TIGH (brandweercentrale) bellen
S 711400.
BRUNSSUM - HOENSBROEK.
Voor spoedgevallen eigen huisarts
bellen.
KERKRADE-WEST. Voor spoed-
gevallen eigen huisarts bellen.
SCHIMMERT. Voor spoedgevallen
eigen huisarts bellen.
KERKRADE-OOST. Tot zaterdag
12 uur vlg. telefoonbeantwoorder
van eigen huisarts. Van zaterdag 12
uur tot zondagmorgen 10 uur van
Dam, Zonstraat 65, S 452879. Van
zondagmorgen 10 tot maandagmor-
gen 8 uur Uiterwaal, Pricksteenweg
42, S 453059.
SIMPELVELD - BOCHOLTZ.
Schiffelers, Froweinweg 50 Eys,
S 04451-1500. Hemelvaart: Mom,
Karolingenstraat 27 Simpelveld,
S 433938.
SCHAESBERG. Zaterdag Ypen-
burg, Lichtenbergerstraat 30,
S 322072, zondag en Hemelvaart
Eussen, Muhlenbergstraat 3,
® 320660.
ÜBACH OVER WORMS - NIEU-
WENHAGEN. Eigen huisarts bel-
len.
VOERENDAAL. Praktijk Raad-
huisplein 4 S 751322.

Patiënten gezondheidscentrum
Hoensbroek-Noord kunnen dag en
nacht bellen, S 214821.

HEERLEN
'«aburgse Volkssterrenwacht,~ "aaPskooiweg 95. Werk van kunste-naarsgroep Concreet. Vanaf6/4. Open di
J"vr en zo 13-17 uur, di en vr ook 19.30-
-t» Uur stadsgalerij, Raadhuisplein 19.
'"erk van walter Swennen. T/m 4/6,Pen di t/m vr 11-17 uur, za en zo 14-17
5jUJ\ Galerie Signe, Akerstraat 82a.
Ah ien van Berdt Mullenders enJSjen van prooijen. T/m 10/6. Open wo"nzo van 14-17 uur. Stadsschouwburg.
Ho i "exP°sitie 'Praagse bevrijding inJeld'. Van 20/5 t/m 21/6. Thermenmu-«m. Heerlen in vogelvlucht. T/m 10/6,Pen di t/m vr 10-17 uur, za en zo 14-17r- Geologisch Museum. Voskuilen-
n ,8 131. Expositie 'Dieren vroeger en

U i^'m ®^' °Pen ma f"1 vr 9-12 uur en'-16 uur. CBS, Kloosterweg 1. Foto-ex-
"sitie van de Fotokring Geleen. T/m
b ' open tijdens kantooruren. NMB,
y^ngerd 13. Expositie van mevr. Cap-
,J" deRidder. T/m 30/6, open ma t/m vr'o uur.
BRUNSSUM
r Brikke Oave, Expositie van de Foto-

;r°ep 68 door Uwe Piper en Nol Peper-ans. Van 18/5 t/m 10/6, open ma t/m vr,;n 10-12uur, 14-17 uur, 19-21 uur, zo 14--17 Uur.

HOENSBROEK
J/°N bank, Fototentoonstelling van Jan
Van Veen- T/m 15/7. °Pen werkdagen
Hol 9"16 uur- Slotgebouw Kasteel
v ensbroek, Beeldententoonstelling
lij," Jo Ramakers. T/m 4/6, open dage-rs van 10-17 uur.

NUTH
Scheirie Jac Vinken' Stationsstraat 282.
2on■ erUen van Pierdomenico Regaz-
ï'rnf n Dee^en van Lo van °^er Linden..Jn 15/6, open di t/m vr van 9-18 uur en

Van 9-17 uur.

LANDGRAAF
Pao Ipomal, Kerkberg 2. Werken op
ftik tf van ac Amerikaanse kunstenaar
v * Ritchey. T/m 27/5, open do t/m zo
"n 13-17 uur.
UBACHSBERG
ie'elier Ben Bonke, Hunsstraat 58. Ob-
Öom?' schüderijen en sieraden van Ben
van il" Vanaf 18/3- Open, iedere zondag
2o ?n uur' Werk van Thijs Hekkens.-20 mei, open van 14-18 uur.

Maastricht
Pc, rie Signature, Kapoenstraat 24.
l6n Jnanente expositie van steeds wisse-'<>e objecten. Open wo t/m vr 13-18
k' 23 13-17 uur. Galerie Wanda Reiff,
Dha traat 43- Werken van Felix Ste-an en Hans van Meeuwen. T/m 30/6,
'ennldl t/m za van n"l7uur- Bonnefan-
»in eum> Dominikanerplein 5. Teke-
-0 'gen van Richard Serra. T/m 27/5.
CV" üm vr 10"17 uur, za en zo n-17
W' Galerie La Dependance, OL Vrou-
t/jv. en 24. Stockexpositie. Open wo
ttw° 12_17-30 uur- Kleuretsen van An-
t/rr, ** van Lieshout. T/m 3/6, open wo
Posfr Van 12"l7-30uur. Galerie Dis, Ex-
ier van tien kunstenaars in het ka-
l/7 Van 5 jaar Galerie Dis. Van 18/5 t/m
H ' °Pen wo t/m zo van 13-18 uur. Ka-
Sjti* van Koophandel, Het Bat 2. Expo-
*ui t/Van BertRo"en- T/m 14/6>°Pen van
rijp^Ol vr tijdens kantooruren. Schilde-
S Van Fia Pinkers- T/m sn- °Pen ma
Stjj vr tijdens kantooruren. Stads-
Vi„°Uwburg, Expositie van Renaud Le-
l4,V T/m 18/6. Galerie Henn, St. Nico-
-19/s aat 26c- Werk van Jack °x- T/m
teel' °£en wo Vm ** van 16"20 uur.Kas-

Seho , e",,el"mi Hogere Hotelvak-
van o Jeruzalemweg 1. Zeefdrukken
v,. v^aul Bartels. T/m 23/5, open ma t/m
bur an 9-17 uur. Gouvernement, Lim-
">enu an 10' Tentoonstelling eindexa-
Se„,*andidaten 1990 van de Academie

6nde Kunsten. T/m 23/5, open op
vern gen van 9"17 uur- Spaans Gou-
enneJ?ent> Vrijthof. Chinees porselein
J4-17 aardewerk. T/m 31/10, open wo
Galei."Ur' do 10"13 uur en za 10-13 uur.
straat r Aany van den Besselaar, Tafel-
de".: °a- Tentoonstelling van Helmut
Uursner- T/m 3/6, opendo t/m zo 13-17.30

„Mijnzoon was net vrij uit de gevan-
genis. Toen we een ritje gingen ma-
ken, wilde hij plotseling zelfrijden.
Ik zei 'nee', tot hij dreigde me in el-
kaar te slaan. Ik kon niet anders dan
stoppen en aan de andere kant gaan
zitten. Als ik was uitgestapt had ik

MAASTRICHT/BRUNSSUM - Een
57-jarige Brunssummer verscheen
deze week alleen voor de Maas-
trichtse politierechter mr Van de
Pol. Zijn eveneens gedagvaarde 23-
-jarige zoon liet verstek gaan. De va-
der werd verweten dat hij in januari
vorig jaar zijn zoon opzettelijk in
zijn auto had laten rijden, terwijl
deze een rijverbod had. De verkla-
ring van de vader stond haaks op
die vanzijn zoon. Deze had namelijk
beweerd dat zijn vader na enig aan-
dringen toestemming had verleend.

dat hele eind terug moeten lopen.
Dat kan ik niet met mijn handicap."
Raadsman mr Kicken zei in zijn
pleidooi: „U begrijpt wel dat zoon-
lief met 'aandringen' eigenlijk 'drei-'
gen' bedoelt. Dat doet hij dagelijks,
als hij ietsvan zijnvader gedaan wil
krijgen. Gisteren stond hij nog met
een stiletto voor hem."
De rechter achtte opzet inderdaad
niet bewezen en kwam tot vrij-
spraak. Officier van justitie mrVan
Buchem had vijfhonderd gulden
voorwaardelijk geëist.
'Zoonlief werd vervolgens tot tien
weken celstraf veroordeeld omdat
hij een groot aantal keren onder in-
vloed had gereden ondanks een rij-
verbod. De rechter gelastte daarbij
onttrekking aan het verkeer van res-
pectievelijk drie auto's en een
bromfiets.

exposities

HEERLEN
""yal: Look whos talking, dag. 16.30J!-*5en 21 uur, za zo wo ook 14.30 uur.Jlvoli: A nightmare on Elmstreet 4,
fg- 16 18.30 en 20.30 uur. De Red-res, za zo wo 14.30 uur. Maxim: Al-yp. dag. 15.30 18 en 20.30 uur. H5:
»°nnny Handsome, dag. 14.30 19 enI'JO uur, za zo ook 16.45 uur. Tango &
r^h, dag. 14.15 18.45en 21.15 uur, za zo
r°* 16.30uur. The war ofthe Roses, dag.
j' 18.30 en 21 uur, za zo ook 16.15 uur.
{"«mal Affairs, dag. 18.30en 21 uur, vr
"a di do ook 14 uur. Koko Flanel, dag.
.'en 18.30uur, za zoook 16 uur. Honey,
J*runk the kids, za zo 14 en 16 uur.«eekend at Bernie's, dag. 21 uur. De"Piegel: The Romance of Book andsword, vrt/mdi 21 uur.
SCHAESBERG
£utokino:Next ofkin, vr t/m zo 22 uurft°ko Flanel, vr t/m zo 24.15 uur.

Maastricht
i 4,': Look whos talking, vr t/m zo*-°J 18.30 en 21 uur, ma di 21 uur. The~ °k, the thief, his wife and her lover, vr
""> zo 18.30 en 21.30 uur, ma di 21.30<,Ur- De Reddertjes, vr t/m zo 14.30 uur.*«e devil, vr t/m zo 14.30 18.30 en 21.30,Ur. ma di 21.30 uur. Always, vr t/m zo
„^0 18.30en 21.15 uur, ma di 21.15 uur.,">ema-Palace: Turner & Hooch, dag.
'-J0uur. Koko Flanel, dag. 19 uur, za zo
°K 15uur. Romeo, dag. 19 en 21.15 uur,

l. 2o ook 15 uur. Honey, I shrunk the
/Os, za zo 15uur. The war of theRoses,
j, & 18.30 uur. Dead Poets Society, dag.
'15 uur. Lumière: Vincent, dag. 20"r. Biecht, dag. 21 uur. Crimes and

h^aemeanors, dag. 22 uur. Kinderfilm-
-5 Zes beren en een clown, zo14uur.

" Muzikaal en vocaal geweld tijdens deoperetterepetitie in Bocholtz

oostelijke mijnstreek S redactie: 739282

Heerlen " Dit 'golfje' van een Heerlenaar krijgt een graveerbehan-
deling. Foto: MARCEL VAN HOORNopgehaald bij de woningen 'Onder

de beek.

Kerkrade" Harmonie Eendracht Schande-
len geeft zaterdag om 20 uur, samen
met harmonie Laura Lauradorp een
voorjaarsconcert in het Juphuis.
Entree gratis.

" De openbare basisschoolRenne-
mig, Fossielenerf 27b houdt zater-
dag van 11 tot 14 uur open dag.

Vaesrade

" De gezamenlijke verenigingen
houden op zondag 10 juni een
straatkennis rondom de Markt. Par-
ticulieren die een stand willen hu-
ren, kunnen bellen naar S 045-
-243950 of 244394.

Schinveld

" In verband met de rommelmarkt,
die op 9 juni wordt gehouden door
de Schinskoel, worden zaterdag
vanaf 10 uur huis-aan-huis spullen

" In samenwerking met de harmo-
nie St. Martinus Vijlen verzorgt de
harmonie Ste. Marie Gracht zater-
dag om 20 uur in het verenigingsge-
bouw aan de Patronaatstraat een
voorjaarsconcert. Entree vrij.

" De Kinderoppascentrale Kerkra-
de zoekt goede, betaalbare en be-
trouwbare oppassers. Ook oudere
mensen zijn van harte welkom als
oppas. Men kan zich aanmelden bij
José Lejeune, K 045-462444.

Schaesberg

" Het parochiefeest van de Kakert
wordt zondag om 10 uur ingeleid
met een processie naar de Leender-
kapel, waar om 11 uur de openlucht-
mis wordt opgedragen. Om 12 uur
starten de festiviteiten in er rond
zaal 't Berpke.

f. Regioredactieu°stelijk Zuid-Limburg
Heerlen,

S""? Hollman,

l!ar<s Rooijakkers,

'ank Seuntjens, chef« 04750-22937
gehard Willems,* 04406-15890fePhHippens,** 04455-2161*?moor Kerkrade,* 045-455506tette Ackens-

Voor klachten
over bezorgingk^^^ S 045-739881

Aquarellen
en pastels

in Welterhof

Veel belangstelling voor actie in Heerlen

Gegraveerde ruiten
voorkomen diefstal

HEERLEN - HULSBERG - VOE-
RENDAAL. Nelissen, Ambach-
straat 26, S 712737. Spreekuur za-
terdag, zondag en Hemelvaart van
11 tot 12 uur. B.g.g. TIGH S 711400.
KERKRADE - ÜBACH OVER
WORMS - SCHAESBERG - NIEU-
WENHAGEN - EYGELSHOVEN.
Diederen, Europaweg 201 Übach
over Worms, S 312341. Spreekuur
van 11.30 tot 12 uur en van 19 tot
19.30 uur.
SIMPELVELD - BOCHOLTZ -GULPEN -VAALS - WIJLRE - WIT-
TEM. Coenen, Past. Laevenstraat 21
Ransdaal, S 04459-1927. Hemel-
vaart: Thewissen, Marktstraat 10
Simpelveld, S 045-440923. Spreek-
uur van 11.30 tot 12 uur en van 17.30
tot 18 uur.
BRUNSSUM - SCHINVELD -NUTH - HOENSBROEK - SCHIN-
NEN. Minten, Nieuwstraat 37
Hoensbroek, S 211018. Spreekuur
van 11.30 tot 12 uur en van 17.30 tot
18 uur.

HEERLEN - In het Ontmoetings-
centrum van Welterhof in Heerlen
exposeert Annemiek Vermeulen-
Böckling in de maand juniaquarel-
len en pastels. De bezichtiging van
haar werk is dagelijks van 14 tot 21
uur.

Van onze correspondent
HEERLEN - Op het parkeerterrein aan de Parallelweg stonden de
automobilisten gisteren in eenrij. Nu eens niet om hun voertuig voor
een paar uur te parkeren, maar om het eigen kenteken in de ruiten
van hun auto te laten graveren. Een uit Engeland overgewaaide me-
thode om het autodieven lastig te maken.
Als het kenteken in alleruiten is aangebracht, is het bijzonder moei-
lijk om een gestolen auto met valse papieren aan de man te brengen.
Of alle ruiten moeten worden vervangen en dat is voor autodieven te
tijd- en kostenrovend.
Het aanbrengen van het kenteken gebeurt met behulp van gecompri-
meerde lucht en fijn zand dat door mallen wordt gespoten. De hele
procedure neemt maar enkele minuten in beslag. Tot en met zaterdag
staan de graveurs op het parkeerterrein tegenover het ANWB-ge-
bouw.

SOS-HIIPDIENST
Dag en nacht bereikbaar, S 719999.
Geslachtsziektenbestrijding:
24-uurs infolijn S 740136.

DIERENARTSEN
Raadpleeg uw eigen dierenarts. U
wordt eventueel doorverwezen.

Vooral de laatste jaren is Annemiek
Vermeulen intensief met schilderen
bezig. Na haar opleiding tot kleuter-
leidster volgde zij enkele jaren de
avondschool aan de Academie voor
Kunst en Industrie in Enschede. In
een later stadium nam de Land-
graafse lessen aan creativiteitscen-
tra en bij diverse kunstenaars. Ook
nu volgt ze nog tekenlessen. Het im-
pressionisme in de schilderkunst
heeft de voorliefde van Annemiek
Vermeulen.

bioscopen
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In/om de tuin
Vandaag nog modder en
zand, morgen GAZON.
Graszoden v.a. / 3,25 per
m2. Jawell 045-256423.
TUINHOUTVAKMAN Im-
preg BV in de Cramer 104,
Heerlen. Tel. 045-751687.
Voor al uw druk geïmpregn.
planken, palen, schermen,
rolborders enz. Groot assor-
timent bielzen. Bez. mog.
Te koop alle maten TUIN-
HUISJES, kippe- en honde-
hokken. Tel. 045-321252.
Europaw. Z. 410, Landgraaf.
Geïmpr. TUINHOUT 15 jr.
garantie op planken, palen,
kepers, rolborders, enz.
Zeer concurerende prijzen.
Evt. alles op maat en/ol
thuisbez. Houtzagerij Win-
dels, Industrieter. Bouwberg
Brunssum. Tel. 045-270585
Geïmpr. PALEN b.v. 60 cm
x 7cm doorsn. ’ 1,90 per
stuk. 160cm x Bcm doorsn.

’ 4,50 p. stuk. 250cm x Bcm
doorsn. ’ 7,50 p. stuk. 15 jr.
garantie. Evt. thuisbez.
Houtzagerij Windels, Indus-
trieter. Bouwberg, Bruns-
sum. Tel. 045-270585.
Eiken SPOORBIELZEN 2.5
mtr. vanaf 20,-; evt. op maat
en/ of thuis bez. Houtzagerij
Windels, Industrieterrein
Bouwberg, Brunssum. Tel.
045-270585.
GRASZODEN te koop.
Kwekerij Dautzenberg Gul-
pen. 04450-2131.

Opleidingen
ANWB auto-en motorrij-
school Wischmann en Zn,
Europaweg-Zuid 340,
Übach over Worms. Tel.
045-321721. Voor alle rijbe-
wijzen A.B.C.D.E. Chauf-
feursopleiding goed. vervoer
pers. vervoer, bederfelijk
goed, gevaarlijke stoffen.
Vrachtautolessen Mercedes
1217 of Daf 2800 SpaceCap
Start cursus chauffeursdi-
ploma 28 april.

Huw. Kennism.
Leuke (gebonden) internat,
chauff. mid. 30 (MBO-er) z.
k.m. leuke VROUW die af en
toe mee wil reizen. Diskr.
gevr./geb. 8r.0.m. B-4618,
LD., Postbus 3100, 6401
DP Heerlen.
J. man, 23 jr. 1.74 m, uit In-
donesië, z.k.m. MEISJE
voor vaste relatie. Br.o.nr.
B-4625, L.D. Postbus 3100,
6401 DP Heerlen.
ECHTPAAR plm. 50 jr. zkt.
echtpaar om in de weekein-
den mee te wandelen en/of
uit te gaan en/of uit eten te
gaan en/of te kaarten, br.o.
nr. B-4627, LD, Postb. 3100
6401 DP Heerlen.
Alleenst. heer zkt. KOST en
inw. in een net gezin of al-
leenst. vrouw. Br.o.nr.
B-4628 LD, Postbus 3100,
6401 DP Heerlen.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Wonen Totaal

Nieuw tapijt of gordijnen
Elk tapijt bij Hatéma gekocht, wordt GRATIS gelegd.
Elk bij ons gekocht gordijn, wordt GRATIS gemaakt.

♦♦ Hatema
Spoorsingel 40, Heerlen. Tel. 045-720741.

Rentenaar
Interieur

Uw adviseur voor:
Kastenwanden met ruimte
besparende schuifdeuren
exact op maat gemaakt.

Ten Esschen 26 Heerlen
bij tennishal(ma. en di. gesl.)
KWALITEITSKEUKENS,
topkwaliteit voor een norma-
le prijs. R/J Handelsonder-
neming, Stationstr. 294,
Nuth. Tel. 045-242602.
IJSK. ’ 95,-. gasforn. ’ 95,-
-diepvr. ’175,-. Tel. 045-
-725595.
Te koop uit nalatenschap
donkere eiken DRESSOIR,
vierdeurs, 2.40 x 0.60 x 1
meter, met opstand, afkom-
stig uit pastorie. Tel. 04458-
-2625.
Mooi eiken BANKSTEL als
nw., ’ 675,-. Eik. salontafel
’275,-. eik. eethoek m. 6
stoel, ’ 875,-. 045-323830.
Te k. 2 glazen messing ta-
fels 2x 7x70x46 cm. en 1x
125x60x46 cm. Tel. 04490-
-24436 na 18.00 uur.
De O.K. HAL het goedkoop-
ste met de mooiste meubels
en inruilen mogelijk. Wij
hebben 0.a.: mooie bank-
stellen v.a. ’295,-, eethoe-
ken v.a. ’ 125,-, dressoirs v.
a. ’ 175,-, blank eiken met
rundl. eethoeken, rundl.
kuipbankstellen, moderne
hoekbankstellen v.a. ’ 295,-
Barok bankstel, schitt. toog-
kasten en wandmeubels,
spot en spotgoedk. O.K.
Hallen, Agnes Printhagen-
str. 22-24, Geleen centrum
(vlakbij Alb. Heyn).
Barok zilverkast 'n juweel
van ’ 4.500,- nu minder dan
V2prijs, rundl. Barok fauteuil
v.a. ’ 495,-, Barok eethoek,
Barok bankstel aan spotpr.
en! inruilen mogelijk. Het
WITTE HUIS Rijksweg cen-
trum 86-88 Geleen naast
hotel Stadion (let op Geleen
kent ook Rijksweg Noord en
Zuid, let dus op centrum).
Moderne witte eethoeken v.
a. ’395,-, mooie 2-zits
bankjes v.a. ’175,-, pracht
compl. tienerkamer met
kasten en schrijfburo
’495,-, modern schrijfburo
met opzet ’ 98,-, moderne
kastjes v.a. ’ 69,-, moderne
wandmeubels en bankstel-
len ongekend goedk. En! wij
ruilen ook uw oude spullen
in. Het Wiite Huis Rijksweg
Geleen-Centrum 86-88,
naast hotel Stadion (let op
Geleen kent ook! Rijksweg
Noord en Zuid. Let dus op
Centrum).
Castle Furniture. BOEKEN-
KAST 250 cm br.! 'n juweel
van plusm. ’ 4.000,- nu

’ 795,-, notenh. boekenkast
’495,- laag model Duitse
Styl boekenkast ’ 195,-,
eiken Windsor zadelzit eet-
hoek ’ 395,-, eiken eethoe-
ken rundl. bekl., eiken eet-
hoek Leeuw, schitt. Windsor
dressoir, Breughelse 2-
deurs kast Relaince en Ma-
nor House eethoeken en!
kasten en wij ruilen ook uw
oude meubels in! Het Witte
Huis Rijksweg Centrum 86-
-88, Geleen, naast Hotel
Stadion (let op! Geleen kent
ook! Rijksweg Noord en
Zuid, let dus op Centrum).
Weg. pi.gebrek te koop mo-
dern 2-zits BANKJE, kl. bei-
ge, ’ 150,-; eiken wand-
meubel, d.bruin, merk Inter-
lübke, nw.pr. ’ 6.000,- vr.pr.

’ 700. Tel. 045-222287.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

TV/Vldeo

Kom nu
profiteren van

onze
massale
magazijn
verkoop

Koelen-vriezen-wassen-
hifi-stereo-kleuren-

tv-video's etc.

Witte Hal
Sittard

waar nieuwe, licht bescha-
digde of overjarige appara-
ten uit de Hom winkels wor-

-1 den verzameld en verkocht
tot liefst

60% kor-
ting

Elke dag
nieuwe aanvoer
elke dag super-

lage aanbie-
dingen

Hier enkele voorbeelden uit
onze duizenden koopjes:
Panasonic kleu-
ren TV, TX2178

met teletekst,
stereo en af-
standsbedie-

ning geen

’ 1.857,- of

’ 1.498,- maar

’ 998,-
Maar ook: Goldstar videore-

corder GHVI24S met af-
standsbediening geen

’ 1.098,- of ’ 798,- maar

’ 598,-. Maar ook: Midiset
Tensai 135 met tuner, dub-
bel cassettedeck en verster-
ker met platenspeler geen

’ 458,- of ’ 348,- maar

’ 198,-. Maar ook: Technicx
box SBF33, 2x50 Watt geen

’ 160,-of’ 99,-maar ’39,-
Maar ook: Atag gaskook-
plaat met afzetgedeelte

HGT 153 geen ’ 640,- maar

’ 398,-. en nog veel meer!

Witte Hal
Bergerweg

51-53
Sittard

(Industrieterrein Bergerweg)
Tel. 04490-18162.

Van maandag t/m vrijdag,
van 8.30 tot 17.00 uur, kunt u
uw PICCOLO telefonisch
opgeven. Tel. 045-719966.
KLEUREN TV grote sorte-
ring vanaf ’ 75,-. Radio TV
van Voorst, Ganzeweide 48
Heerlerheide. 045-213879.
Kleuren T.V.'s 8-12 kan. va.

’ 75,-. Afstandsbed. va.
’125,-. Radio/tv FRANK
BV, Bokstr. 33 Heerlerheide.
Tel. 045-213432.
Goede KLEUREN-TV's,
enorme sort. Philips groot-
beeld va. ’ 125,- met gar.
TV Occ. centrum Geel,
Grasbroekerweg 25, Heer-
len. Tel. 045-724760.
Met een PICCOLO in het
Limburgs Dagblad raakt u
uw oude spulletjes 't snelst
kwijt. Piccolo's doen vaak
wonderen... Probeer maar!
Tel. 045-719966.

Bel de Vakman

Afvoerproblemen?
Babit bv rioleringswerken

Tel. 045-463892

G.V.L. Restauratie 045-226000
Gespee. in gevelreiniging,renov., kelderafdichting, voegw.,

vochtwering, 10 jr. schrift, garantie, stralen van meubels,
autoplaatwerk, velgen, chassis, etc.

Ook voor DAKREPARA-
TIES. Bel Koehen 045-
-441693.
Hans LIPS voor timmer-,
dak en zinkwerk met garan-
tie. Vraag vrijbl. advies/
offerte. Bel 045-453818.
NEW LOOK BV Schaes-
berg. Gevelreiniging, uit-
kappen, voegen, steigerver-
huur. Tel. 045-312154 of
045-312709.
Voor al Uw WAND- en
vloertegelwerk. Bel 045-
-227028.

"DAKDEKKERSBEDRIJF De
Nok, voor al uw dakdek-
werkzaamheden, met de
langste schriftelijke garantie.
Bel voor vrijblijvende offerte.
Tel. 045-224459/753008.
Te koop afrasteringen en
poorten tegen concur. prij-
zen. VEENSTRA Hekwer-
ken. Tel 045-316238. Fax
045-324791.
Diepvries en KOELKAST-
REPARATIE zonder voorrij-
kosten. Bel Geleen 04490-
-45230 Service binnen 24 u.

Zonnebanken/Zonnehemels

Superbruiner!
10 lamps, 4 x gebogen zonnehemel met ventilator en

snelbruinlampen. Alléén bij van Erp nu ’ 999,-.
Volledige garantie en service.

Van Erp, Limbrichterstr. 18 Sittard, tel. 04490-13531.
Hoofdstr. 12 Kerkrade, tel. 045-456999.

06-lijnen

Babbelbox
Bel de enige échte Babbelbox 50 ct.p.m.

06-320.330.02
Bobby's Gay Box

Dollen met 9 jongens die maar eéri gedachte hebben.
50 c/m

06-320.323.01
Party/Sex/Gay-Boxen
Party-line 06-320.330.10

Sex'o'foon-box 06-320.329.50
Harry's Gaybox 06-320.330.11

Homobox 06-320.325.50
50 et p/m

Telefoonsex 2
Sex'o'foon Automatic 06-320.320.11

Onschuldig 06-320.321.18
Onbedorven 06-320.323.03

Vrouwen vertellen 06-320.325.53
Partnerruil 06-320.321.06

Chick 06-320.321.61
Lesbifoon 06-320.321.00

Contacten-lijn 06-320.321.05
Sex-adressen 06-320.322.02
Cora & Willem 06-320.320.03
Groepssex-lijn 06-320.321.04

Mimi Kok verwent 06-320.323.65
Buren begluren 06-320.330.80
Bizarre livesex 06-320.321.01
Hard en streng 06-320.325.70

Homofoon 06-320.321.12
Sex-intervieuws 06-320.323.16
Sex-intervieuws 06-320.323.18
Sex-intervieuws 06-320.323.20

50 et p/m
!! Wipkracht 9 !!

De beste anonieme
verhalen

06-340.310.15 (50 et.p. m.)

Topsex
de lekkerste, 50ct p/m 06

320.325.25
ÜLady Bizar!!

06-320.324.68...50ct p/m
hete schokkende SM Sex

Gekleurde Sex
06-320.323.46...50ct p/m

Rijpe vrouw 41 jr.

Gay Box
Rotterdam beter een hete
buur dan een verre vriend
06-320.328.22 - 50 et/pm

Homo live
Twee hete jongens gaan tot

het uiterste
06-320.330.12 - 50 c/m
Als ze 35 geworden zijn
barsten ze pas echt los
320.327.35

Op de
bisex-box

vinden eerlijke mensen
elkaar die weten dat er mcci

te koop is dan mannetje-
vrouwtje.... 06-320.328.38

(50 ct.p.m.)

De Trio-sex
Nee, superjaloers moet je
niet zijn als je vrienden en
vriendinnen zoekt op dit
nummer. 06-320.327.37

(50 ct.p.m.)

De vrije jongens
en meidenbox. Voor alles

wat jongen nog vrij is. Vrij is
om afspraken te maken. 06-

-320.327.88 (50 ct.p.m.)
Als Els laat in haar caravan

komt zijn er plots 2
onverwachte

bezoekers. Na de schrik
gebeurt het...

06-320.330.51 (50 ct.p.m.)
2 Lesbische vriendinnen

kwamen om met
Lifesex

wat bij te verdienen. Ze
lieten weer veel nieuwe

dingen zien. 06-320.330.52
(50 ct.p.m.)

Als Conny 's nachts door 2
mannen wordt thuisgebracht
moet ze betalen voor de lift

Grieks
06-320.326.70 (50 ct.p.m.)
Als haar man uit de buurt is
leert de blonde vrouw van

de jongens.
06-320.329.23 50 et p/m

Pokeren. Henk verliest, en
alles, alles

waar Hanna naar hunkert
zal ze hem nu laten doen
06-320.323.85 (50cpm)

Nieuw *
Party-Line
Maastricht

06-320.327.43
Gaybox

Maastricht
06-320.326.43

50 ct.p.m.

Zonnen zonder
kleren in het duin. "Draai je
es om knul". De schaduw

van een grote man, en dan...
06-320.321.33 (50 ct.p.m.)
Ze is zo lastig, dat de man

die mooie meid
over de knie
legt en dan.... liefde

.06-320.321.30 (50 ct.p.m.)

Rosie-relatielijn
voor modern sex-contact op
06-320.324.50 (50 ct.p.m.)
hoor je wensen van paren

en dames. In Rosie-mei zie
je hen, "naakf'-foto's.

In de disco komt ze met
wetlook

en strakke hotpants. Na de
disco zijn er 2 knullen die

haar opwachte.
06-320.326.92 (50 ct.p.m.)

Ze aarzelt. Als ze deze
drempel overgaat zal hij

haar Man
zijn. Maar toch...heel

langzaam...S.M.
06-320.330.61 50 et p/m
Ze krijgt haar eerste S.M.

van 2 ervaren
heren. Wat doen ze dat ze
huilend om meer vraagt?

06-320.330.17 (50 ct.p.m.)
Hij is wel vaak in gesprek,

maar blijf proberen.

De pornobox
onbeschaamd, maar wel

eerlijk. 06-320.320.51
(50 ct.p.m.)

De ruilsexbox
Snel, resultaat. Geen

geschrijf, geen gewacht.
Veel plezier nog deze nacht.
06-320.326.99 (50 ct.p.m.)
In de stal voelt een slanke
amazone dat ze te ver is

gegaan als
2 jongens

haar plots... 06-320.326.90
(50 ct.p.m.)

Na ... tijd
haast ze zich naar die

alleenwonende man. Bij
hem gebeurt alles, soms 2

keer
06-320.326.72 50 et p/m

De hooghartige
vrouw buigt haar blonde
hoofd. De jongen met die

foto's kan doen wat hij wil.
06-320.326.73 50 et p/m

Tropische
verrassing. De lekkerste var

Nederland!
06-320.350.61 -50 et p/m

Lesbi live. Twee hete meiden gaan to
het uiterste

06-320.323.12- 50c/m

Men Only
luister hoe dit meisje u via

de telefoon kan verwennen
06-320.350.68 - 50c/m

Sex Royal
06. nr. voor 50 cent p.m.

320.320.24.
Grieksesex

MARCHA 50 et p/m

320.325.55
Alleen onze

shirts houden
we aan

ÜErotifoonü
06-320.320.12

50 et p/m
Weer vonden vurige bellers

van de
orgiebox

nieuwe dingen uit om 't nog
heter met elkaar te doen.

Alles op 06-320.324.40. En
dan... De Sexbox, daar
draaien, mannetjes en

vrouwtjes niet om de pot.
Die zeggen hoe ze het willer

"doen" op 06-320.322.22
(50 ct.p.m.)

De wip-in-box
heet zo, omdat er heel wai

ge., wordt op 06-320.324.6C
Leuk toch? Trouwens, de

Lijf-Sexbox, daar durven ze
ook en... jij mag best mee-
doen op 06-320.324.90

(50 ct.p.m.)
dame zoekt gave knul.

Meisje wil contact met erva
ren heer. Ze vinden het op

de
Generatiebox

06-320326.27 (50 ct.p.m.)
Het leven begint bij 40. Ooi'

het sexleven. Op de
40-plux box

fijn en ongedwongen met
leeftijdgenoten.

06-320.327.28 (0-5 Ct.p.m.)
Op die verlaten stille woon-
boot leert Astrid van alles

van 2 glanzende gespierde
mannen.

06-320.326.71 50 et p/m
Ze kan 't niet laten. Ze mei

naar die man met die
tovervingers

Dan pas kan ze 't
geweldig doen

06-320.329.24 (50 ct.p.m.)
Een stevige knul. Zijn eerste

ervaring is
grieks

me 2 oudere mannen.
06-320.329.22 (50 ct.p.m.)

Ze is mooi en sexy.
Ze solliciteert
in bikini

als Zelfs zonder, en dan
06-320.326.93 (50 ct.p.m.)
Tini's droom komt uit. Als
haar man op reis is laat ze

die jongen
zien hoe mooi ze is. Alles ...

06-320.323.84 50 et p/m
Meisjes zoeken sexcontact

Sex-contactlijn
06-320.320.33

Lekkere meiden willen
verwend worden.

Sex-relatielijn
06-320.320.44

Direkt Snel Sexcontact
liveafspreeklijn
06-320.320.55 - 50 et p/m

Homokontakt
jongenszoeken jongens:
06-320.325.01 - 50 Ct p/m
Opwindende vrouwen en

Hete meiden
willen sexcontact
06-320.326.33

Ga 'ns lekker vreemd met 'n
hete meid

Tippelbox:
06-320.326.66

Homo 't is wel slikken voor
Jos, al die jongens/50 cpm
06-320.327.01

Zoek je een leuke vriendin?
Belde

Flirt-Box
06-320.330.01 - 50 et p/m

Natasja doet het met
2 mannen (50 cpm)

06-320.327.77
De meidenbox

Kom in kontakt
met mooie meiden

06-320.330.77 - 50 et p/m

Mooie vrouwen zijn op zoek!
sexkontaktentel
06-320.321.44 - 50 et p/m

i- Met de Auto Service Polis -
krijgt u bij een aanrijding
voortaan geen deuk meer

in uw portemonnee.
De Auto Service Polis van ZilverenKruis ~ ~\ \

regelt schade op een prettige manier. Het is een Zonder postzegel opsturen naar:
betaalbare verzekering die u echthelpt als u
dooreen aanrijding zonder auto komt te zitten. AZL Assurantiën, Antwoordnummer 31De Auto Service Polis zorgt ervoor dat u tijdens
dereparatie gratis beschikt over een 6400 VC Heerlen
vervangende auto, die u, zo snel als het "mogelijk is, ophaalt bij het schadeherstelbedrijf . Naam
waar uw eigen auto gemaakt wordt. "" ""j,

ZilverenKruis heeft ruim 150 Adres Huisnummer
schadeherstelbedrijven, verspreid over heel Postcode
Nederland, geselecteerd op de kwaliteit van hun
werk Zilveren Kruis heeft vertrouwen in het Woonplaats
vakmanschap van deze bedrijven. Daarom overdag
"krijgt uuw auto terug met een vol jaar lang Telefoonnr. { >s_avonc js

,
garantie op de uitgevoerde reparaties. Zilveren
Kruis heeft met deze bedrijven, waarvan er vast Bent u ambtenaar Dja D nee*
ook één bij vin de buurt zit, afgesproken dat zij D M D V*
derekening niet naar u, maar direct naar Regelmatige bestuurder { »Zilveren Kruis sturen. U hoeft dus nooit eerst
de rekening uit eigen portemonnee te betalen. Ingangsdatum verzekering

Tot slot: de Auto Service Polis van Zilveren Merk + type-aanduiding auto
Kruis kent géén eigen risico bij cascoschade. ~ . ■ _ !
Vergelijk op ditpunt uw huidige Kenteken Bouwjaar ,
autoverzekering eens. Oorspronkelijke catalogusprijs ;
fAantal km per jaar 'Bij wie kunt u terecht? AZL Assurantiën is

uwregionaal aanspreekpunt voor het complete Aantal schadevrije jaren »
servicepakket van Zilveren Kruis. Huidige bonuskorting % t
Wilt u meer weten? Vul dan de bon in voor meer Brandstof D Benzine D Diesel D Gas*
informatie en een prijsvergelijk Bellen kan
natuurlijk ook.

*) Aankruisen wat van toepassing is. i6jjj <
I

*vr ZüverenKruisVerzekeringen Alleen voorkomen is beter. \
"i

-■ — 1 i<
AZL Assurantiën, regiokantoor Zilveren Kruis I

Akerstraat 92, 6411 HD Heerlen. \
Telefoon: 045 - 76 33 63 i. I t

. i i,
Marion de Wilde
belt zomaar mannen en lokt

ze uit.
06-320.326.31 -50'ctp/m

Kom je
achter de ramen

Wij zitten al klaar
06-320.326.69 - 50 et p/m

Lingerie
draagsters sexen alleen

voor liefhebbers
06-320.327.34 - 50 et p/m

Buurvrouw Chantal
Ordinaire sex

06-320.328.01
Als ze 35 geworden zijn
barsten ze pas echt los
320.327.35

Meisjes
samen onder de douche:

06-320.328.88
Meiden versieren

de afspreekbox
06-320.329.99 - 50 et p/m

Vreemdgaanders vertellen
alles aan
Anja
luister

06-320.322.08 - 50 et p/m

Anoniem
Marcel en Andre en iedere

gay doet mee
06-320.320.21 - 50 et p/m

Mr. Martin
Gay-Tele SM, dans naar

zijn pijpen
06-3250.323.05 - 50 et p/m

Tele-Sex
op zn heet, heter, heetst

06-320.322.07 - 50 et p/m

Gay-Escort
hot Gay info. Call-boys

openen hun mond.
06-320.323.04 - 50 et p/m

Gay-Phone
hot Gay stories zoals ze

horen te zijn
06-320.322.06 - 50 et p/m

Sex met het
Buurmeisje
en nog veel heter!

06-320.326.01 - 50 et p/m
Lekkere meid zkt.
sexcontact, bel de
Tippellijn
06-320.330.66

Kontakten/Klubs
Voor leuk te relaxen

Bar Ma Cherie
Hellebroek 61, Nuth. Tel. 045-241829. Tev. meisjes gevr.

OOG VOOR ECHT MOOIE MEIDEN???
WIJ HEBBEN 5 SCHOONHEDEN VOOR UM!
Club Nirwana. De boetiekü!

ALTIJD OP ZOEK NAAR DE MOOISTE MEIDEN.
KERKRADE, NIEUWSTRAAT 147. TEL. 045-46 33 23.GEOPEND 19.00 - 03.00 UUR. OOK WEEKENDS!!

.^A\A WWaWaW 1^ d
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r==i NISSAN-dealer en MERCEDES-specialist *

bl JURGEN AUTOCENTRUM j
Steeds minimaal 75 geselecteerde occasions
; . d

I^CDI^DAnC Door eigen import: j
[^ C, || IV |"j l^^ ||^ Steeds wisselende voorraad nieuwe

en demonstratieauto's
Langheckweg 36-40 Mercedes 190-560 SEL tegen

ind.terr. Dentgenbach, tel. 045-452570 concurrerende prijzen. jj
500 SE: autom., bl.zwartmet., ABS, Pullman, airco enz., 51.000

Nissan 200 SX, rood, 14.000 km, sept. '89 km, 1988 |i

Nissan Patrol, wit, 40.000 km, dcc. '88 500 SEC: autom., alle extra's, 83.000 km, 1984 .___^. '*
Diverse gebruikte Nissans Micra, Sunny, Bluebird en f"'%af"-< """"»*"%<"« flBS."""»> ai"»ck.<"'«
andere merken in prijsklassen wa. ’ 6500,- extra s, 40.000 km, me. 1989 _,

300 D: autom., zilvermet., lederen bekl. enz., 1986 . I
AMfICDC MFRKEN 26D E: "Ivermet., w.w.-glas, centr. vergr., lichtmet. wielen, r.«I«*tlli- !«■-■■■»■-■» spiegel, radiocass. etc, 57.000 km, bwj. 1986
Audi 100 2.2 CC, rookzilver, 1986 23D E: aut., nachtgroenmet., centr. vergr., SKD, w.w.-glas,
Austin Metro 1.3, rood, 1987 " sportv. enz., 47.000 km, 1988 *BMW 316, rood, 1984 — — ; . ~. . ;—^ ,

mmk
, t

Daihatsu Charade TS, wit, 1988 230E: rookzilvermet., met ABS, airco, veel extra's, 90.000 km,
Ford Scorpio 2.8iGL,' alle extra's, roodmet., 1986 lüüZ _—-
Ford Sierra XR4i, wit, 1984 230 E: zilvermet., velours bekl., 5-bak, veel extra's, 65.000 km, <Ford Escort 1.6GL, rood, 1983 bwj. 1987 . jj
m^ü^ëS:" »Kr» "8antel,,■"CBn,r-ïer9r- w■w■"9,as" ~~
Honda Prelude 2.0 autom., goudmet., 1985 . div. extras, 50.000 km, 1988 _^ ,
Honda Accord EX, wit, 1986 250 TD: (Combi), wit, 120.000km, 1e eig., 8-1987 . I
?.a.det*1:?M0ïdal?8t „„„, ~„ 200 D: d.blauw, w.w.-glas, centr. vergr., bwj. 1987 _^ t
Mitsubishi Colt 1.2 GL, blauwmet., 84 ! 2—! i-i—J ■.
Opel Corsa TR 1.3S, wit, 1986 190 E: rookzilver, w.w.-glas, centr. vergr., sportvelg., 1987 II
Jeep Wagoneer pick-up, zwart (type Big Foot) lgo E: tooi extra's, 1984

_ C
Peugeot 205 XE, wit, 1986 ——— —7^ *Toyota Carina 1.6 GL, zilver, 1984 190 D: wit, w.w.-glas, centr. vergr., 81.000 km, 1987 - ,
Toyota Celica 2.0KT, beige, 1982 190 D: roodmet., w.w.-glas, centr. vergr., r.spiegel, alarm, tVW Golf GTD, grijsmet., 1987 buitentemp.meter, 70.000 km, bwj. 1986 ___^ j j
Volvo"" GL9,eamnt!acie9tmet., leer, zwart, 1987 SChUi"-' "■*** ""*- 1eBi-Volvo 740 GL, d.blauw leer, beige, 1987 60.000 km, 1986 _^ t
Volvo 240 DL combi, Wit, 1983 230 GE: (jeep) autom., groen, alle extra's, bwj. 1983 __^ r

% 230 E: zilvermet., extra's, '82 I l
V Meer dan 20 jaar ervaring als Mercedes-specialist Jl

imi imE [pjryf^ ïmbJ! PKv5 KlI "JjMJbaSaaMèaaam ■■■■■■■■■■■" y

't is moeilijk om bescheiden
te zijn, als je de beste bent!

Riversideclub
E9afslag Echt Ohé en Laak. Dijk 2, Ohé en Laak 100 mtr

voorbij camping de Maasterp. Open van maand, t/m vrijdag
van 14.00 tot 2.00 uur. Creditcards accepted. 04755-1584.

Privéhuis Michelle
a hole in one

tel. 045-228481/229680
Nirwana Escort Service

als je verzekerd wilt zijn van ECHTE kwaliteit.
Tel. 045 - 46 33 23

— , (

Club Merci ****** "Vive La Fran^.!Kom met ons de dolle jarenvan de Charleston herle%
25 mei doen wij het in die stijl, met boa's, jarretels

muziek. Voor iedereen een leuke franse attentie- i\
Rijksweg Zuid 241 Geleen. 04490-45814. Meisje ggyjg^-

Eindelijk zijn we zover.
Erotisch open-sex Paleis^

De Olifant fwaar U 3x onbeperkt volop kunt relaxen voor 1 all-inf 0&
Onze Sex-O-theek biedt jonge sexy meisjes (18-24) ■$

Thaise, Spaanse, Italiaanse en Hollandse. Onze temp
mentvolle dames vrijen en knuffelen met U aan o^knusse bar. Paar uren vrij?Kom gewoon langs en Pro!j0Ksfeer van 'n nudistische club. Naaktdansen, films. °m

aparte kamers met bad. Kluisje aanw. SM-kelder en s' 3
Safe sex. Ma. t/m vr. 14.00 tot 02.00 u.

RIJKSWEG ZUID 105, GELEEN. j^--^
Voor Piccolo's zie verder pagina 24

Vrijdag 18 mei 1990 " 20



door frans dreissen en hans straus

TVM niet
bij topzestien

FICP-lijst

Robson boos op PSV
LONDEN -De berichten in de Nederlandse en Britse media over zijn
mogelijke overstap naar PSV zijn bij Bobby Robson verkeerd geval-
len. De bondscoach van Engeland verwijt de clubleiding van de Bra-
bantse club loslippigheid.
„Ik steek op dit moment al mijn tijd en energie in de voorbereidingen
van Engeland op het wereldkampioenschap", bitste Robson. „Niets
ofniemandkan mij daarvan afleiden. Ik heb acht jaar lang keihard als
bondscoach gewerkt. Mijn vertrek is nu niet aan de orde. In het verle-
denben ik welvaker in verband gebracht met Nederlandse clubs. De
belangstelling van PSV is niet nieuw, maar ik wens daarmee nu niet
lastig te worden gevallen."

Romario tot 1996 PSV'er
EINDHOVEN - Romario heeft gisteravond zijn contract bij PSV met
zes jaar verlengd. Na maandenlange onderhandelingen werden de
Braziliaanse spits, bijgestaan door zijn zaakwaarnemer Branchini, en
managerKees Ploegsma het eens over de nieuwe verbintenis. Tot de
zomer van 1996 staat Romario bij de onttroonde landskampioen on-
der contract.
Romario werd donderdag door de medische staf van PSV fit ver-
klaard. De kleine balgoochelaar was maanden uitgeschakeld door
een kuitbeenbreuk. Romario vertrekt vrijdag naar Madrid, waar hij
met Brazilië in een trainingskamp gaat ter voorbereiding op de we-
reldtitelstrijd in Italië.

Veertien spelers in de etalage Schulden worden afgelost Accent op de jeugd

38 miljoen voor Baggio
Van onze sportredactie

FLORENCE - UEFA Cup-winnaar Juventus heeft gisteren de Ita-
liaanse international Roberto Baggio van Fiorentina voor een astro-
nomisch bedrag overgenomen. Volgens het officiële perscommuni-
qué is er een bedrag van 38 miljoen gulden gemoeid met de transfer,
j^aarmee is Baggio de duurste voetballer uit de voetbalgeschiedenis.
°ij Maradona's transfer van Barcelona naar Napoli was de transfer-
spm 27 miljoen gulden, inclusief inflatiecorrectie van de lire ten op-
zichte van de dollar. Baggio, die niet eens een vaste plaats bezit in de
Italiaanse ploeg, gaat ongeveer twee en een half miljoen gulden per
Jaar verdienen, exclusief premies.

PARIJS - De directie van de 77ste
Tour de France heeft gisteren de
zestien ploegen bekend gemaakt,
die recht hebben op een startbewijs.
Het klassement van de FICP geldt
zoals bekend daarbij als leidraad.
Bij de eerste zestien wielerformaties
op de FICP-lijst bevinden zich de
Nederlandse ploegen Buckler, Pa-
nasonic en PDM. TVM bezet zoals
werd verwacht de achttiende posi-
tie en wordt derhalve niet automa-
tisch toegelaten tot de Tour. Niette-
min bevestigde directeur Jean-Ma-
rie Leblanc gisteravond nogmaals
dat TVM-ploegleider Cees Priem
vrijwel zeker in aanmerking komt
voor een wild card.Alemannia maakt schoon schip De Tourdirectie zal na afloop van de
Ronde van Italië en de Dauphine Li-
béré de zes beschikbare wild cards
vergeven. „TVM zal daar zo goed als
zeker bij zijn. De ploeg van Cees
Priem is op zijn minst voor negentig
procent verzekerd van Tourdeelna-
me. De TVM-renners moeten in de
Giro al catastrofale wanprestaties
leveren willen ze een Tourticket
mislopen. En dat laatste lijktme on-
waarschijnlijk," aldus Jean-Marie
Leblanc, die gistermiddag van het
Italiaanse Del Tongo te horen kreeg
dat de ploeg afziet van de Tour de
France. Leblanc: „Nummer zeven-
tien, Carrera, krijgt de vakante
plaats toegewezen."

FICP-ranglijsten: Individueel: 1. Fignon
894,85punten, 2. Mottet 885,47, 3. Rominger
755,59, 4. Delgado 710,52, 5. Bugno 650,23. 6.
Kelly 598,97, 7. Indurain 596,64, 8. Rolf Sö-I
rensen 588,58, 9. Fondriest 576,17, 10. Gio--
vannetti 572,66, 11. Nijdam 553,64, 16. Van"
der Poel 501,75, 17. Rooks 496,96, 20. Maas-
sen 471,82.
Ploegen: 1. Buckler 2321,15 punten, 2. Ba-
nesto 1883,77,3. Castorama 1796,67, 4. PDM
1789,44, 5. RMO 1789,15, 6. Panasonic
1778,42, 7. Ariostea 1740,95, 8. Chateau d'Ax'
1724,07, 9. Histor 1708,76, 10. Weinmann
1611,69, 11. Z 1509,64, 12. 7-Eleven 1381,50,.
13. Lotto 1366,56, 14. Helvetia 1292,25, 15.
Once 1285,13, 16. Del Tongo 1282,90, 17. Car-
rera, 18. TVM, 19. Seur, 20. Toshiba.

door fred sochacki

shirtsponsor EGE-Ceramik draait
de geldkraan dicht tot maximaal
een ton. Alles bij elkaar derft Ale-
mannia ruim anderhalf miljoen
Mark aan inkomsten. Desondanks
hoopt de club door de verkoop van
de spelers de helft van zijn schulden
te kunnen aflossen.
De schuldvraag. Hoe is het ooit
zover kunnen komen? Spelers en
clubbestuur wijzen de beschuldi-
gende vinger in de richting van de
voormalige voorzitter Gunther Rei-
nartz, die tot begin dit jaar de scep-
ter zwaaide. Hem worden een fa-
lend aankoopbeleid, gebrek aan
deskundigheid en slecht manage-
ment ten laste gelegd. Reinartz was
een van de tien voorzitters die Ale-
mannia de afgelopen twee decennia
versleet. Dat zegt eigenlijk al ge-
noeg. Reinartz was aan het eind van
de vorige voetbaljaargang verant-
woordelijk voor het ontslagvan trai-
ner Neururer. Dat bleek het begin
van het einde.

" Henk de Graaf(links) en IbrahimEvre van de IJsselmeervogels nemen Hans'Gilhaus (midden) van Oranje in de tang

Transfergeruchten verstoren
Oranje-voorbereiding niet

Trainers
De vier trainers die dit seizoen bij
Alemannia dienden, steken de han-
den in eigen boezem. „We hebben
op de verkeerde paarden gewed. Op
Delzepich bijvoorbeeld. We hebben
hem aanvoeder gemaakt, terwijl hij
het team niet kon dragen. Er zaten
bovendien veel rotte appels in de se-
lectie", zegt Rolf Grünter. Mustafa
Denizli, de 'Aladin met de Wonder-
lamp', kwam halverwege het sei-
zoen midden in een puinhoop te-
recht. „Ik kon alleenmaar bijsturen,
niet ombouwen". En Eckhard
Krautzun, opvolger van interim-
trainer Grabotin tenslotte verwijt
zijn spelers mentale labiliteit. „Ze
waren niet opgewassen tegen de de-
gradatiestrijd".

Maar Aken moet verder. Onder lei-
ding van voorzitter Leopold Chalu-
pa worden nieuwe wegen bewan-
deld.

de bak. Adrie van Tiggelen, John
Bosman en Berrie van Aerle begon-
nen aan het karwei en mochten zelf
zien hoelang ze het volhielden. „Ik
ben bijzonder tevreden over hun
optreden", beoordeelde Beenhak-
ker het eerste optreden van het trio.
„Evenals ik tevreden ben over het
gehele spel. In vergelijking tot afge-
lopen maandag zat er meer voetbal
in. Meer direct spel en snelheid. Ik
zag weer ouderwetse dingen van di-
verse spelers. Ook de geblesseerden
lieten zich niet onbetuigd".

Enkel Erwin Koeman werd na twee
krachttrainingen gisteren nog twee

dagen rust gegund. „Hij speelt za-
terdag en dan moef"hij maar zien
hoe ver hij komt", meende de
bondscoach. Beenhakker had er
goed aan gedaan Koeman nog niet
in te zetten, want de ploeg aan de
oever van het IJsselmeer sprong be-
paald niet kinderachtig om met de
ledematenvan het Nederlands elite-
korps. Zonder echter te verhinde-
ren dat Oranje regelmatig uitliep tot
de uiteindelijk 5-0 zege. De doel-
punten van Gillhaus, Van Tiggelen,
Van Aerle, Van Loen en Fraser ge-
tuigden van kwaliteit.
„Natuurlijk is het resultaat verder
niet belangrijk", stelde Beenhakker

SPAKENBURG/BUNSCHOTEN -
Vroeg Hans van Breukelen zich af-
gelopen maandag nog hardop af
waarom Leo Beenhakker niet met-
een de definitieve selectie van 22
spelers had opgeroepen, gisteren
kreeg de doelman het antwoord.
Van bijvoorbeeld Hans Gillhaus.
Door 27 spelers uit te nodigen en
een zweem van ongewisheid over
de definitievekeuze op te houden, is
de interim-bondscoach er in elk ge-
val zeker van het competitie-ele-
ment in de groep te brengen. En dat
dit hard nodig is bewees het oefen-
duel tegen IJsselmeervogels eens te
meer. Eenroutineklus diemet 5-0 in
het voordeel van de Italiegangers
werd geklaard.

Hans Gillhaus evenwel is hard op
weg zich van zijn uitverkiezing te
verzekeren. De Aberdeen-spits
werkt en zwoegt en demonstreert
een voortreffelijke vorm. En ook al
beweert Leo Beenhakker geen con-
sequenties te verbinden aan de
oefencampagne; de dadendrang
van Gillhaus zal zeker niet onopge-
merkt blijven.
In tegenstelling tot afgelopen maan-
dag, toen Beenhakker tegen een
Zeister selectie de geblesseerden
extra rust gunde, moesten de spe-
lers met klachten gisteravond aan

LONDEN - Manchester United heeft zich gisteravond op een uitverkocht
Wembley geschaard bij het duo Tottenham Hotspur en Aston Villa. Voor
de zevende keer veroverde de 'Mancunians' de FA-beker, een gedeeldre-
cord in de Britse voetbalgeschiedenis. In de replay werd het stevig knok-
kende Crystal Palace met minieme cijfers verslagen, 1-0, door een doel-
punt van verdediger Nigel Martin, een kwartier na rust.
Voor aanvoerder Brian Robson was er ook alleaanleiding voor een feestje.
De gangmaker van Manchester United en het Engelse efltal nam voor de
derde keer in zijn loopbaan de begeerde trofee in ontvangst. Een prestatie
die geen enkele voetballer in Engeland hem kan navertellen.
Manchester United - Crystal Palace 1-0(0-0). 60. Martin 1-0. Toeschouwers: 80.000.

FA-cup en gedeeld record
voor Manchester United

nog eens ten overvloede vast. „Deze
wedstrijden staan in het teken' van
de training. Na 28 mei is dat omge-
keerd. Dan pas gaan we werken met
een specifieke wedstrijdvoorberei-
ding en een concept. Tot dan is alles
erop gebaseerd om de conditie en
devorm te bereiken die nodig is om
zon toernooi te beginnen".
Ook de transfergeruchten (Van
Loen-Anderlecht en Sturing-Man-
chester United) brengen geen on-
rust teweeg in de Zeister bossen.
„Dergelijke dingen moeten strikt
gescheiden blijven", vindt Leo
Beenhakker. „We zijn hier om ons
op het WK voor te bereiden en ge-
lukkig zijn de spelers prof genoeg
om zich daarop te concentreren.
Bovendien hebben ze allemaal wel
hun mannetjes die de zaken rege-
len. De afgelopen dagen is door hen
in elk geval in mijn bijzijn met nog
geen woord gerept over de transfer-
perikelen. Onderling zullen ze het er
welover hebben. Het zijn en blijven
voetballers en het is tenslotte hun
brood. Mijn voorbereiding onder-
vindt er geen hinder van".
Evenals de berichten rond de spier-
blessure van Ruud Gullit Zeist niet
in rep en roer zetten. „Dokter Frits
Kessel heeft contact gezocht met
Milanello om te vernemen wat er
precies aan de hand is. De ploegwas
echter nog niet terug vanuit Luga-
no, zodoende moeten we het doen
met de berichten diewe via via bin-
nen krijgen. Morgen (vandaag -red.)
zal Kessel opnieuw contact opne-
men, maar ik voorzie geen al te gro-
te problemen".
IJsselmeervogels - Nederlands elftal 0-5 (0-
-2). 15. Gillhaus 0-1, 24. Van Tiggelen 0-2, 62.
Van Aerle 0-3, 70. Van Loen 0-4, 78. Fraser
0-5. Scheidsrechter: Van der Niet. Toe-
schouwers: 6.000." Martinelli: „Het is nu zaa,

'n goeie trainer te vinden".

H -r moet radicaal om, volgens
|Ut)rsterren-generaal Leopold Cha-
't>e?' nstens veertien contract-
ie rs worden in de aanbieding ge-
Ve ?è^e schulden (zegge en schrij-
W miÜ°en Mark) worden afge-
ga er> de huidige clubstructuur
Wnt °p de nemn£>- Het bestuur re-jqj^' af met een era vol intriges,
ije atldalen en financiële miskleu-
tna ■ Er wordt schoon schip ge-

.«Kt. Dure en mislukte professio-
ej„s moeten plaats maken voor
">ari'V talentv°Ue amateurs. Doel-
de] au en de spelers Buschlinger,

blijven als ruggegraat.
v^aa hebben de eigen jeugd ver-
Üe?l°osd. Doordat we steeds mid-
55tit atige Profs uit andere regio's
L/J^kken, was er geen hechte
voc? meer en werd er niet ge-

iten. Dat gaat nu veranderen".

Martinelli
die , et woord is Jupp Martinelli,

spe^er de succesperiode van
ti^/^annia meemaakte, promotieEL de Bundesliga afdwong en 'Vi-
fetli eis*er' werd. Martinelli was ja-
i\)Larig een vaste waarde in de
k nse ploeg en speelde in 1970 een
ee n "J Roda JC. „Het is tijd voor
teu Umbruch'. Met onze eigen
%2 ]■

die afgelopen jaar al in de
tiet

rl]ga speelde, moet het lukken.
tè v-ls nu zaak om een goede trainer
<le nden uit de eigen regio, net als
h<w.pelers zelf. Voorzitter Chalupa
flele .^y gevraagd daarin te bemid-

hejeerder Günther Delzepich was
2oetl

SyrnD°ol van het slechtste sei-
de ,Slr»ds jaren. Mismoedig sjokte
krac?reedgeschouderde en schot-
te^ aanvaller het afgelopen
4ler50nd in de verdediging van de
V r\nnen- en dat terwi.il doordou-
V00t,.-l-)elzepich, van origine spits,
s^^ 'n node werd gemist. Een teken

Wand voor net wanbeleid op
<lat Jk.' "V*- ben mij ervan bewust
hgj-, 'k niet aan de verwachtingen

6 hiV°^aan- Als aanvoerder heb ik

"^^ °P sleeptouw kunnen
'^dcen' speelde net zo slecht alser ander."

s Sn 1hij Peier uit de eigen jeugdmaakte
:^ken nlang lief en leed mee in
l*laarH"liet doet piJn om te zeSgen>
a'lijd clul:) leekeen ë°ede periode

■et> nlet een re^ e m°eten beslui-
ik, u Uud-voorzitter Reinartz houd

eis
0e raar het ook klinkt, groten-

6f^ Verantwoordelijk voor de de-

" Het huidige bestuur boe-
6me meer vertrouwen in. Ik zal

'ijv/ as beslissen over mijn aan-een n'a^s duidelijk is welke koers'liig^^at varen. Ik ben ervan over-
f J^ete Alemannia moet proberenn. Weer te promoveren," aldusePich.

Rouw
e

ls gedompeld in diepe rouw.
'?6 clvk 11 van net gezichtsverlies zit
te jj r lO straks ook met een financie-
rt! t r̂-In Plaats van 800.000 Mark

' rechten, krijgt de club nogeen schamele 10.000 Mark. De

Limburgse bekerfinale afgelast
bu URMOND -De finale-wedstrijd om de beker van de afdelingLim-
die Van de KNVB is gisteravond niet doorgegaan. De ontmoeting,
ï$0v

ln Roermond zou worden gespeeld, is opverzoek van Swolgense
eiij " aiëelast. Tegenstander was Amicitas uit Meerssen. Deze ver-
lj 0 Smg ging met een voorstel van de Noord-Limburgse vereniging,
Svv fnde zaterdag in Heel de finale af te werken, niet aceoord.
j}e ëense Boys kon niet aantreden, vanwege een tekort aan spelers.
Aa gem°ederen omtrent het vaststellen van een voor beide partijen
tiei,^aardbare datum schijnen nogal verhit te zijn geweest. Competi-
tie Verkoyen: „We hebben de zaak doorgesproken. Er is geen
iHen^Tu datum vastgesteld. Die zal er op korte termijn zeker niet ko-
tj p lk verwacht, dat dewedstrijd nu vlak voor de nieuwe competi-c > vastgesteld kan worden".

ROTTERDAM - Ed de Goeij
wordt bij Feyenoord de opvolger
van Joop Hiele. De 23-jarige
doelman heeft met de stadion-
club overeenstemming bereikt
over een driejarig contract en
Feyenoord is bereid de transfer-
som te betalen, waarop Sparta
recht heeft.
Wat er met de transfervrije Joop
Hiele gaat gebeuren is nog niet
bekend. De technische staf van
Feyenoord heeft de 31-jarige;
doelman reeds vorige week
maandag te kennen gegeven, dat'
hij niet meer past in het plaatje,
dat de Feyenoord-leiding voor
ogen staat.

ROME - Diego Maradona is
woensdag licht geblesseerd ge-
raakt. Tijdens een trainingspar-
tijtje van wereldkampioen Ar-
gentinië op het veld van AS
Roma tegen eën jeugdselectie
van de Romeinen viel Maradona
met een knieblessure uit. De
aard van de blessure zou niet zo-
danigzijn, dat het meespelen van
Maradona in de voorrondewed-
strijden van Argentinië tegen Ca-
meroun, Roemenië en de Sovjet-
unie in gevaar zou komen.

De Goeij opvolger
van Hiele

HEERLEN/PARIJS - Guus Hid-
dink heeft gisteren in Parijs een
gesprek gevoerd met de Franse
club Cannes. De Zuidfranse
club, dit seizoenmiddenmoter in,
de hoogste divisie, wil de voor-
malige PSV-coach graag inlij-
ven. Hiddink twijfelt echter of
hij op de aanbieding van Cannes
in zal gaan. Hij kan ook kiezen
uit aanbiedingen van het Turkse
Fenerbahce en Sporting Lissa-
bon. „Ik beslis binnen twee a
drie dagen", aldus Hiddink,
wiens voorkeur vooralsnog naar
Fenerbahce lijkt uit te gaan.

Maradona licht
geblesseerd

Hiddink praat
met Cannes

ROTTERDAM - Artoer Joesoe-
pov is ernstig gewond geraakt bij
een roofoverval in zijn apparte-,
ment in Moskou. De 30-jarige
schaakgrootmeester kwam bij
thuiskomst in botsing met een
bende, die bezig was zijn appar-
tement leeg te halen. Een van de
daders schoot de schaker in de
buik.
Joesoepov werd opgenomen op
de intensive care afdeling van
het centrale ziekenhuis in Mos-
kou. Na operatief ingrijpen werd
zijn toestand stabiel genoemd.
De daders zijn spoorloos. Uit de
woning zijn waardevolle goede-
ren en een onbekende geldsom
verdwenen.

Artoer Joesoepov
slachtoffer roof

Griekse beker voor
Olympiakos PiraeusIi I' ' " I ml iil in| iil

De Olym-H
van Athene dooiH

toeschouwers bijge-H
en een ru

moerig verloop en bleef kwalitatiefH
beneden de verwachtingen. Olym-
piakos heeft tot dusver zeventien
maal de Griekse beker veroverd;
OFI dat voor het vijfde achtereen-
volgende jaar door de Limburger
Gêne Gerards wordt getraind, één
keer, in 1987.

<
de leiding door een doelpunt van
Tsachoulidis. Een kwartier later
werd het 'troetelkind' van Olympia-
kos, Nikos Anastopoulos, door de
Kretenzische verdediger Chaniota-
kis in het strafschopgebied ge-

op 4-2. Met nog veertien minuten te
gaan, liep de Kretenzische achter-
speler Vamvoulas tegen een rode
kaart op, nadat hij de aanvoerder
van Olympiakos, Mitropoulos,
hardhandig onderuit had gehaald.
Van 6 tot 18 augustus bereidt OFI
zich op het CIOS-complex in Sit-
tard voor op het competitieseizoen
1990-'9l. Tijdens hun voorbereidin-
gen in Limburg zullen de Grieken
een aantal oefenwedstrijden tegen
Nederlandse prof- en amateurclubs
spelen. Het is de derde keer dat de
'Kretenzers zich onder de hoedevan
trainer Gêne Gerards inLimburg op
de competitie in hun land prepare-
ren.

vloerd. Lajos Detari benutte de toe-
gekende penalty.
OFI kwam in de tweede helft sterk
'terug. Binnen acht minuten stond
het 2-2 door treffers van Vlastos (47)
en Tsingos (53). Tsachoulidis (69) en
Detari (89) bepaalden de eindstand

ATHENE - Olympiakos Piraeus is
gisteravond bekerkampioen van
Griekenland geworden. In de finale
versloeg het OFI Heraklion met 4-2.'

_ vier sterren, vier trainers en toch nog degraderen,
pvartgalligheid troef op de tribunes in het Tivoli-stadion. Het
rad.itierijke AlemanniaAken sloot het meest bizarre seizoen in
to negentigjarigevoetbalgeschiedenis gisteravondaf met een
i"* overwinning op Stuttgarter Kickers. Het resultaat had en-
wel nog statistische waarde. De gang naar de Amateuroberliga
ord-Rhein was voor Alemannia afgelopen zondag al even

%Uijk als onvermijdelijk. 'Traver im Grenzland'. Het tromge-
°ffel van de meest trouwe fans is verstomd. Voorlopig geen
P^-tam meer op Tivoli, maar doodordinair amateurvoetbal.

et is tijd voor vernieuwing". Het positieve aspect van het tra-
nche dieptepunt.
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" HEERLEN - De Heerlense boks-
vereniging BVH'67 houdt morgen-
avond een boksgala. Als tegenstan-
der heeft men de sterke Duitse
boksvereniging Siegburg gestrikt.
Gezien de kracht van dit team heeft
BVH zich voor deze gelegenheid
zelf versterkt met een aantal bok-
sers uit Hoensbroek, Maastricht en
Breda. Sporthal Corneliuslaan 93 te
Heerlerheide. Aanvang 20.00 uur. ,

Derde editie
Strijthagen-cup

NK turnen
DEN HAAG - In de Haagse Hout-
rusthallen worden vanaf vandaag
de nationale finalewedstrijden voor
turners en turnsters gehouden. In
aktiekomen: KDV Kerkrade: Sonja
Gutsche, Petra Caumon, Sabrina
Peters, Nicol Fox en Wanda Ber-
kers; Swentibold Sittard: Christa
Blom, Milena Mulders, Patricia Ge-
raedts en Kim Phillippen; Patrick
Echt: Daniëlle Caubo .en Dorien
Reinders; Wilskracht Voerendaal:
Marjolein de Vooght. Slechts drie
Limburgse turners zijn in de finale
geplaatst: Maurice Quaedvlieg
(Eendracht Kerkrade) en het Roer-
mondse Olympia-duo Jeroen Ge-
raerdts en Remco van der Zee.

" KERKRADE - Morgen nemen
drie teams van Volleybalclub Furos
deel an de Nationale Clubkam-
pioenschappen voor jeugdteams.
De Kerkraadse ploegen ontmoetten
in Eindhoven vijf"andere clubs. De
beste twee ploegen uit de voorron-
des ontmoeten elkaar in de finale.

Afgelopen zaterdag heeft het district
Zuid-Limburg zich gebogen over het
afgelopen jaaren zich afgevraagd wat
er in komende jaren verbeterd zou
kunnen worden. Een van de belang-
rijkste punten was het jeugdbridge,
dat in ons district helemaal is uitge-
storven en derhalve weer aangemoe-
digd dientte worden. Bij de discussie
hierover gingen er stemmen op dat de
jeugdbeter op het voetbal- of hockey-veld' zou kunnen doorbrengen en dat
bridge typisch iets voor ouderen zou
zijn. Die gedachtengang komt ons iet-
wat komisch voor en zou zelfs in de
voetbal- en hockeyclub niet worden
geduld. Daar wil men voor jong én
oud hun sport bevorderen en zo zal
het met bridge dus ook dienen te zijn.
Misschien is het goed zich te herinne-
ren dat we op het gebied van jeugd-
bridge nationale faam hebben verwor-
ven in de dagen van Klavertje 4 (Maas-
tricht) en de Topfloppers (Sittard),
waar jarenlang nationale jeugdkam-
pioenen en viee-kampioenen werden
afgeleverd. Spelertjes van toen zitten
nu in ons nationale dames- en heren-
team; vaak zijn de goeden in een tak
van sport reeds op jeugdige leeftijd
begonnen. Wie bridge ter harte gaat
zal zich dus voor jeugdbridge dienen
in te zetten; de anderen kunnen we
naar een aantal goedevoetbal- en hoc-
keyclubs verwijzen.

's Avonds won Sittard de beker in een
tweegevecht met de Mijnstreek. De
andere clubs lieten verstek gaan voor
dit evenement, waardoor deze beker
toch wel iets van zijn glans verliest
hoewel men daar in sittard niet echt
wakker van zal liggen.
Een aardig spel dat tot deze glorie bij-
droeg was het volgende.

" HEERLEN - In sporthal Kerkra-
de-West wordt vanaf morgen een
groot basketbaltoernooi verspeeld
met o.a. deelnemende teams uit Lu-
xemburg en Duitsland. De organi-
serende vereniging Kepu Stars ont-
vangt naast diverseregioteams ook
teams uit Schiedam en Ouden-
bosch. Het tweedaags toernooi be-
gint morgen om 12.00 uur. De finale
van de dames wordt zondag om cir-
ca 14.30 uur gespeeld terwijl de he-
ren een complete competitie afwer-
ken.

" HEERLEN - In de Varenbeuk te
Heerlen wordt het traditionele mix-
toernooi van Braggarts gehouden
waarbij alle leden van groot tot
klein, van valide tot minder valide
worden verdeeld in de diverse
teams.

Aan beide tafels kwamen NZ i°J
De Sittardse Zuid won de troe'"
komst, haalde nog een ronde troe
vervolgde toen met ruitenaas, h^j
een kleine ruiten. Zitten de ru'^Hj
dan is het contract nu gemaakt.B«
was dat niet zo en West hoeft nu
devierde ruiten door te spelen ort.,
contract te doen sneuvelen. De *izal dan aan het eind altijd noÉL(
schoppen moeten afgeven. .
speelde echter in slag 6 schopj*
vrouw Sittard kon toen opge'^
ademhalen en deed dat ook, wj
Zuid ging zijn contract nu make 11.!speelde nl. alle troeven en bei*
daarmee een 3-kleurendwang. D^g,
ste 3 kaarten op tafel waren Kl A~j
R x; in de hand was Sch 10, Hx^ix. Toen in slag 11 vanuit deze sit"Jde laatste troef werd gespeeld *',
West de klaverdekking laten gaa ]
Oost kon toen niet meerklaver |
schoppen tegenhouden. . snDe vraag is natuurlijk waarom ill^6 zo nodig een hoge schoppen "?J
worden gespeeld.Een beetje typ'jjHollandse zuinigheid was hier "j
op zijn plaats geweest. Zuid zou jj
net als aan de andere tafel, ge*0 Jdown zijn gegaan. Maar de bekel^toch in Sittard terecht zijn geke-"1

" LEIDEN - Morgen houdt de gym-
nastiekbond te Leiden de nationale
jazzkampioenschappen. Via voor-
wedstrijden hebben zich onder-
staande Limburgse verenigingen
met een of meerdere teams weten te
plaatsen: Linne, ATSV (Vaals),
Sparta (Venlo); Alcides (Baarlo),
Wilskracht (Nederweert), Corioval-
lum (Heerlen), RSG (Roermond)." De organisatoren van het internationaal jeugdvoetbaltoernooi, de Strijthagen-cup: Wim

Smiten Ron Pauwels. Foto: FRANSRADE

LANDGRAAF - Morgen en
zondag alsmede volgende
week zaterdag en zondag zal
de gemeente Landgraaf gast-
heer zijn van een enorm voet-
balspektakel dat zich afspeelt
op meer dan twintig velden in
en buiten Landgraaf. Onder de
naam Strijthagen-Cup nemen
500 voetbalteams uit vijf lan-
den deel aan dit gebeuren. De
organisatie is in handen van de
stichting Strijthagen-Cup
Landgraaf, welke ontstaan is
uit de voetbalvereniging Kolo-
nia. Wim Smit en Ron Pau-
wels, de toernooileiders, zijn
zeer trots dat het weer is ge-
lukt.

Van onze medewerker
HENK SPORKEN

Pauwels: „Het verheugt me enorm
dat voor de derde maal in successie
om de Strijthagen-Cup gestreden
kan worden en dat dit toernooi is
uitgegroeid tot een van de grootste
jeugdvoetbalgebeurens in Neder-
land. Het is wel weer een enorme
klus geweest, maar dat is niet erg.
Als je ziet welk fantastisch spekta-
kel het rendement is vergeet je alle
inspanningenmeteen". Wim Smit is
byzonder blij met de medewerking
van de gemeente Landgraaf in het
algemeen en de sportverenigingen
in het bijzonder.

agenda
Morgen, Gehandicaptensportdag, Lu-
caskliniek Hoensbroek. Aanvang 10.30uur.
Toegang vrij.

Hoensbroekse TunnelBoys proberen team bijeen te houden

VOETBAL
26, 27 mei. Minitoernooi RKONS. Deelna-
me twaalf teams in Nieuwenhagen, zater-
dag begint men om 11.30 uur.

Uit Geleen heb ik Fanmail gekregen.
Fanmail is het maandelijks verschij-
nende clubblad van SV Fortuna. Een
onderhoudende uitgave waarin m.i.
alleen wat meer geanalyseerde partij-
en van de leden geplaatst zouden moe-
ten worden. De leuksterubriek is zon-
der twijfel Thea en Bicky's wijnhoek-
je. De gastheer en gastvrouw van
speellokaal 't Plenkhoes verloten
iedere maand een fles wijn onder hen
die een tweetal schaakproblemen
goed hebben opgelost (Mag ik eens
komen proeven P. v. D.?) Ook wordt
in elk nummer een partij „uit 'n oude
doos" geplaatst. We gaan terug naar
1932 toen onderstaande partij de lste
schoonheidsprijs in het Briefwisse-
lings-Toernooi van de 8.V.8.5. won.
De analyse en het taalgebruik zijn
authentiek.

stelt en het initiatief overneemIj
volgende zetten leren echter an d3
22. Dg3,Tf7 23. Tedl,Da4 24. c4Üj
laatste „cadeautje" om de verra'l
toe te laten. Wit wil de zwarte <K
van de diagonaal a4-e8 weg kW
Dit kan gebeuren zowel na 24. vi
als na 24. D:c4. Waarom blijkt vel
24 D:c4, Zwart was natuurlijk .
loren, maar dit laat Wit toe, de tf
partij met glans te eindigen. Wi' h
digtmat aan in acht zetten !!, na""?
als volgt: 25. TdB+,TffB (Hier v
zwart een zet vroeger DeB spelen' jgeen de mataankondiging belette'i
Lf6+,KgB 27. D: &6+!!,h:g6 *h7+,K:h7 29.Thl+,Dh4 30. T:h4+-*
31. ThB+,Kf7 32. ThfB:matü De ,^merkingen waren van den Witsp^S
We brengen tot slot nog even eeiO
zoek aan Thea en Bicky's wijnb°e\]

Wit: Kh4,Tel,Lg3,Pg2,a7,b7;
Khl,Lgl,LaB Wit speelt en geeftn*
drie zetten. Stuur uw oplossing
’ 10,- aan extra postzegels naar jj
adres. Onder de goede 'w2e $
wordt een IV2 literfles!! limonade
loot.

Wit: F. De Vleeschouder Zwart: Esch
(Spaansche partij) 1. 34,35 2. Pf3, Pc63.
Lbs,Lcs 4. Pc3,Pge7 5. P:es, L:f2+ 6.K:f2,P:es 7. d4,Pg6 8. Df3,o-0 9. h4!,f5?
Minder sterk van zwart. Beter ware:
9.d5! 10. Lc4+,KhB 11. e5,Pc6 Wit
schuift de pion door, om zwart geen
open lijn te geven, met droeve gevol-
gen! 12. hs,Pge7 12. ..., P:d4?, dan h:g6
13. h6! Deze moedige soldaat zal later
door opoffering, zijnen Koning nog dezege laten behalen. 13. ..., g 614.
Lgs!P:d4 Wit offert een pion voor den
aanval. 15. Df4,Pe6 16. L:e6,d:e6 17.
Tadl,DeB Verplicht! Indien 17Ld7?, dan 18. Dd4,Lc6 19. Des! en Wit
wint een stuk. 18.Thel! De zet van wit
bevat een diepe combinatie! 18. ..., b6
19. Pds!!,P:ds 19 e:ds?, dan 20.e6,Pc6 21. D:c7 en wint. 20. T:ds,Lb7
20. ..., e:ds?, dan 21. e6,Tf7 22.
Dd4+,KgB 23. e:f7+ ,D:f7 24.
TeB + ,D:eB en 25. Dg7mat! 21. Td2,Dc6
Het ziet er naar uit, datZwart zich her-

Geld speelt mee in
poolbiljartsport

HONKBAL
Zondag: HEERLEN, sportpark Varenbeuk,
14.30 uur: All Stars-DVS. BEEK, Proosdij-
veld, 14.00 uur: Cheethas- Geldrop. MAAS-
TRICHT sportpark West, 14.30 uur
Sphinx/HSCM-Sittard Condors.

„Zonder de hulp van de andere ver-
enigingen zou het niet mogelijk zijn
geweest. Kolonia heeft namelijk
maar zes velden ter beschikking ter-
wijl wij meer dan het drievoud no-
dig hebben," aldus Paumen. Mor-
gen en overmogen barst het geweld
dus los op de terreinen van Kolonia,
SVN en RKTSV, waar de D-, E- en
F-teams zuilen strijden. Volgend
weekeinde komen op de accommo-
daties van Kolonia, Waubach, Wau-
bachse Boys, Abdissenbosch, Syl-
via en Heerlen Sport de A-, B- en
C-jeugd in aktie. De organisatoren
hebben voor een klinkend deelne-
mersveld gezorgd. Zo zullen o.a.
Austrai Wien, Sheffield United, FC
Köln, VFL Leverkusen, Cambuur
en NEC hun opwachting maken.

Atletiek
in Kerkrade

HEERLEN - Zondag gaat in veer-
tien plaatsen in Nederland de atle-
tiekcompetitie van start. In Kerkra-
dekomen de atleten uit deeerste en
tweede klasse in actie, evenals de
dames uit de tweede klasse. Vanaf
11.30 uur treden circa 250 atleten
van achttien verenigingen tegen el-
kaar in het strijdperk. Daarbij onder
meer vertegenwoordigers van Uni-
tas en Achilles Top. De wedstrijden
vinden plaats in het Roda-stadion.
Toegang gratis.

Van onze medewerker
PIERRE FRAMBACH

HOENSBROEK - Na een ge.
degen opbouwperiode van
tien jaar door de Nederlandse
poolbiljartbond, beginnen
zich thans de eerste welvaarts-
verschijnselen te openbaren in
de poolbiljartsport. Was het
voorheen zo dat spelers en
clubs onverbrekelijk met el-
kaar verbonden waren, thans
denkt men daar anders over.
Momenteel wordt door de
clubs stevig aan topspelers ge-
trokken. Met als gevolg dat de
eigen clubs trachten de spelers
te behouden. Met andere
woorden: er komt een finan-
cieel circuit opgang. „En daar-
bij willen wij best trendsetter
zijn", aldus secretaris Rade-
makers van de Hoensbroekse
Tunnel Boys.

Rademakers: „Wij hebben een sterk
team en daar wordt allerwege door
andere verenigingen aan getrokken.
Daar staat natuurlijk iets tegenover.
Wil je als club je zelf beschermen,
dan moet je ook alert reageren. Het
blijft danniet alleenmaar bij een ki-
lometervergoeding. Voor een club
is het dan ook onontbeerlijk dat er
een sponsor komt. En daar zijn we
nu hard mee bezig."

" De poolbiljarters van TunnelBoys uit Hoensbroek. Ook in het poolbiljart wordt tegenwoordig
met geldgesmeten. ' Foto: fransrade

receptie

BC Simpelveld
biljartkampioen
SIMPELVELD - De Biljartclub
Simpelveld is kampioen gewor-
denin de klasse A van de federa-
tie Zuid-Oost-Hoek. Het uit Ton
Jaspers, Nol Lommen en Woul
Houbraken bestaande team leg-
de vervolgens ook beslag op de
Van Wijngaardentrofee. Reden
genoeg om dit weekeinde de keu
zegevierend omhoog te steken.
Dekampioensreceptie is morgen
vanaf 19.00 uur in herberg Het
Poortje te Simpelveld.

Morgen, gelegenheid tot feliciteren van eer-
ste team VKC, Hoensbroek met titel in vier-
de klasse D KNVB. Vanaf 19.00 t/m 20.30
uur, kantine Randweg Hoensbroek.

Poolbiljartclub Tunnel Boys is in
Nederland een van de topclubs. Dit
seizoen werd voor de derde keer in
successie de nationale titel in de
ereklasse behaald. In de eindsprint
van de competitie was het team, be-
staande uit Marcel van de Schaft,
Math Timmermans, Hub Radema-
kers en Thomas Sobkowiak met als
reserve Richard de Boer, net iets
meer stress- bestendig dan concur-
rent Coriovallum uit Heerlen. Drie
wedstrijden voor het einde hadden
de Heerlenaren nog drie punten
voorsprong op Tunnel Boys. Kort-
om een revanche van de Tunnel

Boys op Coriovallum. De mensen
uit Hoensbroek moesten namelijk
onlangs in de bekerstrijd voorrang
geven aan Coriovallum dat hun nipt
de beker voor de neus wegkaapte".

Slagvaardig
„We hebben in alle opzichten een
geweldig seizoen doorgemaakt",
zegt voorzitter Roel Rademakers.
„Na hun kampioenschap in het vo-
rig seizoen is ons tweede team thans
in de hoofdklasse in de midden-
moot geëindigd. Het derde team
pakte dekampioenstitel in de derde

klas F. Het zijn toch prestaties waar
je trots op mag zijn. Bovendien heb-
ben onze jongens het voortreffelijk
gedaan bij de afgelopen week ge-
houden Nederlandse kampioen-
schappen. Achter Nederlands kam-
pioen Rob Alarm legden Sobko-
wiak, Van der Schaft en Hub Rade-
makers toch netjes beslag op de
tweede tot en met vierde plaats. Het
is dan ook begrijpelijk dat andere
verenigingen met argusogen naar
onze spelers kijken. Mocht er
iemand weggekaapt worden, en dat
zit er wel in, danzullen we ons zeker
slagvaardig tonen door eveneens te
gaan ronselen. Veel financiële arm-

slag hebben we niet. Maar wil je dit
hogepeil continueren danzal het uit
de lengte of de breedte moeten ko-
men."

Volgens bestuurslid Hub van der
Linden hebben de TunnelBoys nog
wel iets meer te bieden dan een on-
kostenvergoeding. „Er zit een leuke
sfeer in onze vereniging", merkt hij
op. „En als dat goed is dan maakt
het die jongensniks uit of ze er een
paar centen voor krijgen ofniet. Het
plezier in hun sport zelf is in feite de
beloning die je voor je inspanning
kunt krijgen."

Vandaag, viering 25-jarig bestaan Minor
Nuth Handbal. Receptie van 19.30t/m 21.00
uur. Sporthal de Keelkamp, I^eeuwerik-
straat Nuth.

Karen van Lith is onlangs opnieuw
kampioen van Nederland bij de vrou-
wen geworden. Natuurlijk, ben je dan
geneigd te zeggen, wie anders wel; zijis immers al jaren lang de dam-prima
donna hier te lande. Toch was het ver-overen van haar vijfde nationale titel
niet zon heel gemakkelijkklusje voorde grootmeesteres uitRosmalen, want
net als vorig jaarkon ze pas in dealler-
laatsteronde de zaken naar haar hand
zetten. Ze versloeg daarin JacquelineSchouten die het hele toernooi de
ranglijst had aangevoerd. Bij het slui-
ten van de markt werkte Van Lith zo
nog net haar achterstand van een puntweg. Die slotpartij bekijen we hier
maar niet want dat was een zenuwen-
gedoe en het verliep allemaal nogal
rommelig. Overtuigender was VanLiths optreden tegen Petra Polman.

Van Lith-Polman: 25... 20-25 26. 29-23!
Zo verovert wit een belangrijk strate-
gisch veld. 26. .. 19x28 27. 32x23 18x29
28. 33x24! Ineens bijkt het gemis van
schijf'2, schijf 24 kan niet weggeruild
worden. 28. .. 12-18 29. 49-44! Een
krachtige tussenzet, er dreigt 24-19 en
34-29 terwijl (18-23) verhinderd is door
34-30 (25x45) 24-20 (15x24) 44-40
(45x34) 39x6. Zwart moet nu een be-
langrijke beslissing nemen. 29. .. 1-6
30. 37-32 7-12 31. 34-29 12-17 32. 41-37
4-10 33. 37-3110-14 34. 32-27. Ook 31-26
is hier erg sterk: (8-12) 26-21 en 24-20).
i34. .. 3-9 35. 42-37 11-16 36. 38-32. Om
,(17-21) te verhinderen met 24-20. 36. ..

14-20? In haar rubriek in het
Handelsblad geeft Van Lith aa^f
(14-19) hier beter was. Dat is ee"^,
'gissing want wit wint dan direc„jj
43-38 (19x30) 39-34 (30x50) %
/50x28) 32x14+. Volgens mij hady
het vreemde 36. .. 6-11 moeten "^Het valt dan na bijv. 37. 43-3» J3niet mee iets sluitends voor wit» ;
tonen. 37. 39-34! Forceert op .slfg-*
winst, er dreigt nu het hielslagJe.A
op 37. .. 17-21 volgt 38. 43-39, &e%i
19, metop 38... 21-26 opnieuw3Z-^|
29x38 en op 37. .. 8-12 is de doo^d'
28-23 (20x29) 23-19 (13x24) >$
(18x29) 27x7 beslissend. Zwary
daarom net zo goed opgeven ,j
Polman besluit nog iets terug te» f
37. .. 18-23 38. 29x18 20x29 34X**K I40. 18x7 13-18 41. 23x21 25-30. Vu <
14) 27x18 (16x49) 7-2 is kanslo° 5)
22x18 16x4943.18-13 9xlB 44.4<H
40 45. 35x44 en zwart gaf op. >

jartwereldje. „Ik wil het aller-
hoogste bereiken. Of dat lukt,
hangt ervan hoe af hoe ik me ver-
der ontwikkel. Na de toe-
komstklasse komt de ereklasse.

Daarin speelt Raymond Knoors.
Hoewel ik van hem nog mijlen-
ver verwijderd ben, wil ik zijn
spoor navolgen".

De moyennegrenzenvan het NK
extra libre zijn 11.00 tot 25.00.
Normaal speelt Dahmen boven
dit niveau. Bij de gewestelijke
kampioenschappen in Helmond
reikte Roger Dahmen tot een ge-
middelde van 27.75. . \

juiste oplossing vinden is de
kunst". De concentratie moet in
balans zijn. „Te veel concentratie
is ook niet goed. Dan ga je ver-
krampt spelen. Je dient relaxed
te zijn. Zelfverzekerd, zo van dat
moet lukken".

Pas twee jaar is Roger Dahmen
met biljarten bezig. Als een ko-
meet schoot hij omhoog. „Ik heb
onder meer training gehad van
Karel Lindelauf. Van hem heb ik
enorm veel geleerd. Biljarten is
vooral een kwestie van heel veel
trainen".

Volgens Roger Dahmen, die met
Patrick Janssen uit Geleen. de
Limburgse eer hoog houdt, zijn
de kansen op een ereplaats niet
gering. „Deelnemen aan het NK
is natuurlijk helemaal te gek. Dit
weekend kom ik met de absolute
top in het extra libre in aanra-
king".

Ter oplossing het tweede diagra Km
partijachtige miniatuur met f^fjp^
tisch eindspelletje erachter. Wit »r
en wint. Oplossing volgende we

jeu*j
JDe stand is afkomstig uit het nl At
'300 komposities door Vadin} ft])1;
en Theo Berends. Fraai, Russis^^ 1
teriaal, deels gecomponeerd, de
komstig uit partijen. Voor ’ 25'",g k
porto) te bestellen bij T. BerenW.
het arrangeerwerk verrichtte qp
poel 17, 6852 LE Huissen-
-3525229).

Tijdens het NK wordt de Lim-
burgse troef gecoached door zijn
broer Math. Roger Dahmen
droomt van een stunt. „Ik heb
gehoord dat het jeugdjournaal
morgen en zondag aanwezig is.
Nederlands kampioen worden
zou te gek zijn. Ik sta op scherp".

Dagelijks twee a drie uur bezig,
vindt Dahmen echt niet te veel.

De mogelijkheden bij biljarten
zijn onbegrenst. „Steeds kom je
weer nieuwe situaties tegen. De

Oplossing

„Kijk maar eens naar een Ray-
mond Knoors. Die haalt wel vier
uur per dag. Wil je de top berei-
ken, danzul jeer dat minimaal in
moeten steken".

Dahmen, die ook aan poolbiljar-
ten heeft gedaan, ambieert een
vooraanstaande positie in het bil-

SOFTBAL
Zondag: MAASTRICHT, sportpark West,
11.00 uur: Sphinx/HSCM-K. Stealers.

dammen

schaken
met michiel bunnikJS

met john van den borst

Roger Dahmen: 18 uur in de week bezig met biljarten

'Libre-speler
is zelden vrij'

Voor het NK had hij de trainin-
gen nog wat willen opschroeven,
maar het mavo-eindexamen
gooide roet in het eten. „Dat kon
ik moeilijk verwaarlozen. Toch
heb ik tussen de examens door
nog redelijk kunnen doortrai-
nen. Bovendien een goede afwis-
seling van het inspannende
schoolwerk, een goed libre-spe-
ler is zelden vrij."

Van onze medewerker
EDDY BUDÉ

BRUNSSUM-Roger Dahmen is
helemaal gek van biljarten.
Liefst achttien uur in de week is
de 17-jarige Brunssummer in de
Weer met keu eh ballen. De
mavo-scholier is lid van het
Brunssumse BBC en promo-
veerde zeer onlangs naar de toe-
komstklasse. Een puike prestatie
die het vermelden meer dan
waard is. Morgen komt Roger
Dahmen in actie tijdens het NK
extra libre voor junioren in Pur-
merend.

Internationaal jeugdvoetbaltoernooi in Landgraaf
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sport kort

Limburgs dagblad sport regie oost

bridge
met wiel gielkens



HEERLEN - Jan Smeets neemt
met ingang van het nieuwe sei-
zoen SV Eikenderveld onder zijn
hoede.

sport
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Chovanec, Boerebach, Linskens en Kalusha genoemd

Roda JC transfermarkt op
Topveld in
Schaesberg

ZEIST - de tuchtcommissie van
deKNVB heeft de volgende spe-
lers voor een wedstrijd ge-
schorst: Hofstede (2x achtereen),
Linford (beiden Go Ahead
Eagles), Van Goozen (Heracles),
Bosch, Haak (beiden Emmen),
Van Gils, Smit (beiden NAC).

Linford geschorst

Nieuwe ONS'ers
LANDGRAAF - Eersteklasser
RKONS krijgt volgend seizoen
de beschikking over een groot
aantal nieuwe spelers. Over-
schrijving naar de club hebben
aangevraagd: Mario Eleveld
(Fortuna Sittard), Sjef Arets (Ro-
da JC), Raymond Mertens (Roda
JC), Servaes Henssen (Caesar),
Antoine Nöllgen (Caesar), Huub
Smeets (Miranda), Nico Smits
(Almania), Brian Kockelkorn
(Waubach), Frank Bemelmans
(Heilust) en Peter Crijns
(RKDFC).

AMSTERDAM - De nieuwe
shirtsponsor .van Ajax staat zo
goed als vast. De onderhandelin-
gen met de Algemene Bank Ne-
derland (ABN) zijn in het afron-
dende stadium, maar getekend
heeft ABN nog niets. Met de
overeenkomst, die per 1 juli 1991
zou ingaanen een duur heeft van
drie jaar, is een bedrag van tien
miljoen gulden gemoeid. Het
contract met de huidige shirt-
sponsor, TDK, loopt medio 1991
af.

ABN sponsor Ajax

SCHAESBERG - De nieuwe mana-
ger van de draf- en renbaan in
Schaesberg, de heerWindt, kan zich
in zijn handen wrijven. De eerste
koersavond die onder zijn supervi-
sie wordt verreden kent een zeer
goed bezet deelnemersveld. Met
name de dravers zijn nadrukkelijk
aanwezig.

In de Hoefslag-prijs, de eerste kwar-
tetkoers, komen maar liefst 12 paar-
den aan de start. Favoriet is Dalida
Belvedère met Piet Zandt, een com-
binatie die vorige week zeer sterk
presteerde met een oppermachtige
zege. De merrie is al bij voorbaat
van één gevaarlijke concurrente
verlost. Bep de Bloomerd verhuisde
deze week met de overige paarden
van Pierre Brouwers naar stal Grift
en is om die reden vanavond niet
startgerechtigd. De eerste koers
start om 19.00 uur.
De tips:
Concours Hippique-prijs: 1. Etitano P.; 2.
Davidof Groenhof; 3. Excellent Z.
Show-prijs: 1. Eef Hazelaar; 2. Deesse du
Bois; 3. Erica du Tilleul.Outsider: Evita van
Weert.
Ringen-prijs: 1. Cruise Missile; 2. Calypso;
3. Beklem. Outisder: Bad Boy G.
Clain-prijs: 1. Ali the Great; 2. Dschuna; 3.
Ginie. Outsider: Carlita.
Dressuur-prijs: 1. D'Ushi Fibber; 2. Duc
Vero; 3. Emir terLune. Outsider: Early Six.
Hoefslag-prijs: 1. Dalida Belvedère; 2.
Keystone Pompeii; 3. Duke's Diamond.
Outsiders: Claproos Valo en Belmondo O.
Seven Seas-prijs: 1. Tequilla's Duty; 2. Sa-
tagoras; 3. Makimba. Outsider: Zampona.
Rozet-prijs: 1. Carolus C; 2. Queen of
Crown; 3. Evelyn Hazelaar. Outsiders: Dah-
lia du Vivier en Clicquot.
Paardesport-prijs: 1. Chokey Treen; 2. Ba-
bina Sunshine; 3. Catch me Jacky. Outsi-
ders: Zanara en Betram Rodney.
Springen-prijs: 1. Esmeralda S.; 2. Duivel;
3. Cycloon. Outsider: Broad Daylight."Michel Boerebach keert mogelijk terug bij Roda JC.

Foto: DRIESLINSSEN

Winst Fortuna 2
E^TARD - In de eerste helft van
? duel Fortuna 2-PSV 2 waren

Kde ploegen aan elkaar ge-
en kwamen de Eindhove-

J'en halverwege verrassendL*J de leiding door een doelpunt
Scheepers: 0-1. Na de thee

D atn een herboren Fortuna bin-
kn de lijnen, dat alsnog een rui-
| 4-1 zege behaalde door tref-s,s van Smits, Moonen (straf-
-1 n°P), Losada en Taihutu: 4-1, Handbalteams Ven L en lason vol vertrouwen in eindstrijd

Bekerfinales
Limburgs getint

Dode bij autorace
j^RLOTTE - De 27-jarige

(> erikaanse autocoureur David
tij,.nes is gisteren tijdens de trai-
I; S Voor een race in de Ameri-
cuitnse Nascar-serie op het cir-
t,'l van Charlotte (North Caroli-

-01 net leven gekomen. Hij
'W betrokken bij een botsing
&e <tn enkele bolides. De levens-loten waren al geweken toenk,5es uit het wrakvan zijn auto*rd gehaald.

Rust teruggekeerd
bij Smoke Eaters

GELEEN - De rust is weer terugge-
keerd bij Smoke Eaters. Na een ver-
helderend gesprek tussen het be-
stuur en het management zijn de
problemen rondom de contractbe-
sprekingen van de baan. Financieel
blijkt het nu bij Smoke Eaters wel te
kunnen en worden op korte termijn
de contracten afgewerkt.

Voorzitter Henk Quaedvlieg vertel-
de tijdens de gehouden vergadering
dat er maar twee spelers mogen ver-
trekken en dat Smoke Eaters zich
strikt aan het transferregelement zal
houden. Dat houdt in dat Pelle-
grims deeerste speler is diekan ver-
trekken. De volgende speler die Ge-
leen mag verlaten is diegene waar-
van de transfergelden betaald zijn
en de transfer door de bond is goed-
gekeurd. Het maakt volgens Quaed-
vlieg niet uit welke speler dat is.
Eaters-manager Hub Notten heeft

trainer-coach Don Fraser in Canada
opdracht gegeven uit te kijken naar
twee Nederlandse Canadezen voor
Smoke Eaters en drie goede Cana-
dese aanvallers.

" IJshockeyclub Heerenveen heeft
in de hoogste divisie geen bestaans-
recht meer. Een speciale advies-
commissie,' die de club heeft door-
gelicht, is unaniem tot deze conclu-
sie geklomen. pc financiële situatie
van Heerenveen is dermate slecht,
dat spelen in de hoogste divisie niet
haalbaar en derhalve zinloos is.
Het afhaken van hoofdsponsor BP
en de omvangrijke schuldenlastma-
ken het volgens de commissie on-
mogelijk voor het volgende seizoen
een sluitende begroting op te stel-
len. De spelersgroep is inmiddels
van de onhoudbare situatie op de
hoogte gebracht.

leen en stond toen aan de basis van
drie landstitels op rij (1982 t/m '84).
Hij maakte van de onbekende spe-
lers Wil Jacobs, Paul Louwers en
Jan-Willem Hamers de sterkste op-
bouwrij die ooit in Nederland heeft
geacteerd.

De kansen zijn er dus. Het is de Val-
kenburgse cupfighter evenwel
vreemd om zich afhankelijk van an-
dere clubs op te stellen. „We gaan
voor de winst", aldus Mariëtte Crut-
zen, de koele killer die Niloc in de
halve finale met een loepzuivere
strafworp uit het bekertoernooi ke-
gelde. „We maken op basis van onze
vechtlust en snelheid een goede
kans tegen PSV. Zij zijn bovendien
nog op twee fronten actief, gezien
hun beslissingsduel voor de lands-
titel tegen V en L. Ik hoop zelfs een
beetje op onderschatting van Eind-
hovense kant. We zullen er hoe dan
ook voor knokken. Met de suppor-
ters die meereizen en het Europees
avontuur in het achterhoofd zal het
ons aan motivatie niet ontbreken.
Dat PSV een meer ervaren ploeg
heeft is duidelijk, maar onze jonge
speelsters ontbreekt het niet aan
durf," aldus de strijdlustige Crut-
zen.

Van onze sportredactie
GELEEN/VALKENBURG -De finales om de Nederlandse
handbalbeker, morgenavond
in Niewegein, zijn Limburgs
getint. Bij de heren heeft Her-
schi/V en L uit Geleen zich we-
ten te plaatsen voor de eind-
strijd, waarin Hermes uit Den
Haag de tegenstander is. Auto
Caubo lason uit Valkenburg is
de varrassende finalist in het
bekertoernooi bij de dames.
De ploeg van trainer Frits Feu-
ler stuit op PSV.
Zonder Jan-Willem Hamers gaat
Herschi/V en L om 20.30 uur probe-
ren Europees handbal te veroveren.
De opbouwspeler heeft een ernstig
gekneusd middenvoetsbeentje, het-
geen de routinier zeer waarschijn-
lijk de kans ontneemt om op waar-
dige wijze afscheid te nemen van
het vaderlandse tophandbal. Ha-
mers, aan een uitstekend seizoen
bezig, zet een punt achter zijn spor-
tieve loopbaan en had graag mid-
dels een zege tegen Hermes de
kroon op zijn werk gezet.

V en L is aan een opmerkelijk sei-
zoen bezig. Na het vertrek van Wil
Jacobs (keert volgend seizoen weer
terug), René Nijsten en Jan de Lan-
ge begon de ploeg van trainer Pim
Rietbroek met niet al te hoog ge-
spannen verwachtingen aan het sei-
zoen. Sittardia, Tachos en E en O
bleken in de competitie inderdaad
een maatje te groot, maar de Ge-
leense ploeg verraste vriend en vij-
and in het bekertoernooi.
De hand van de nieuwe trainer Pim
Rietbroek is duidelijk zichtbaar. De
Geleense oefenmeester zwaaide
eerder ook al eens de scepter in Ge-

Min of meer geplaagd door blessu-
res heeft Rietbroek dit seizoen een
beroep moeten doen op jeugdige
spelers. Met succes, getuige onder
meer de groei van de onbekende
Claus Veerman tot een bijna-inter-
national. „Ik moest wel een beroep
op de jeugd doen. Op karakter heb-
ben we echter veel kunnen compen-
seren. Ik hoop dat we die perfecte
mentaliteit ook in de finale nog een
keer kunnen opbrengen", aldus
Rietbroek.

HEERLEN- De NOS heeft voor
de komende vijf jaar de tv-uit-
zendrechten van de Tour de
France voor Nederland weten te
bemachtigen. De European
Broadcast Union, het Europese
samenwerkingsverband van om-
roeporganisaties waaraan de
NOS is verbonden, heeft een
contract van die duur met de or-
ganisatie van de Franse wieler-
ronde gesloten.
Hoeveel de NOS voor de rechten
heeft moeten betalen, wilde de
televisiedirecteur van de NOS,
Ed van Westerloo, niet bekend
maken.

Tv-rechten Tour

HEERLEN - De Russische
schaakgrootmeester David
Bronstein zal zondag ter gelegen-
heid van het 55-jarig bestaan van
de schaakvereniging Hoens-
broek ME een simultaanseance
spelen. Bronstein verwierf we-
reldfaam als uitdager van we-
reldkampioen Botwinnik, die hij
in 1950 een 12-12 gelijkspel af-
dwong. Botwinnik behield des-
tijds door het gelijkspel in deze
tweekamp zijn wereldtitel. Bron-
stein werd in 1924 geboren in het
plaatsje Belaja Tsjerkov in de
Oekraïne. Bronstein geeft simul-
taan in het MFC-gebouw aan de
Prinsenstraat 10 te Hoensbroek.
De wedstrijden beginnen om
13.15 uur.

Grootmeester
naar Hoensbroek

Primeur voor
bokser Verhaegen
MAASTRICHT - Maastrichte-
naar Jean Verhaegen valt de eer
te beurt om als eerste bokser
sinds de invoering van het uitda-
gings/eglement door de NBB als
Nederlands juniorenkampioen
in het lichtwelter de nationale ti-
telhouder in het weltergewicht,
Doornebosch, uit te dagen. Dit
gevecht vindt vrijdag plaats in
Alphen aan de Rijn.
Het doel van Verhaegen is om in
aanmerking te komen voor uit-
zending naar het Ballaton-toer-
nooi in Hongarije, dat tussen 5 en
10 juni plaatsvindt.

Trainer Feuler, de man achter het
succes van lason, ziet ook mogelijk-
heden tegen PSV. Vooral vanwege
het feit dat de Eindhovensen nog in
derace om de titel zijn. „Normaalge-
sproken is PSV te sterk voor ons.
Het is een ploeg die in de top van de
eredivisie speelt. Zodra zij echter de
fout maken ons te onderschatten,
kunnen we onze slag slaan. Het kan
vreemd lopen in zon bekerduel. We
zullen iedere zwakte van onze op-
ponnent uitbuiten. Dat de ploeg dat
kan is inmiddels genoegzaam be-
kend uit competitie- en bekerduels.
Bovendien sterkt de instelling en
beleving van de speelsters mijn ver-
trouwen."De dames van Auto Caubo lason

staan voor de grootste uitdaging in
hun handballoopbaan. Met het be-
reiken van de nationale bekerfinale
ligt een Europacup-avontuur voor
het grijpen, want de Valkenburgse
eerste divisie-ploeg kan zich, dank-
zij de overwinningin de halve finale
op Niloc, rechtstreeks plaatsen voor
het toernooi der bekerwinnaars.
Dan moet er (aanvang 18.30 uur) wel
■gewonnen worden van PSV. Mocht
lason verliezen, dan nog is er geen
man over boord, want de ploeg kan
alsnog de koffers pakken voor een

Iason

Tegen Hermes mist V en L, dattwee
keer eerder de NHV-beker won,
naast Hamers ook wegens blessures
de vaste basisspelers Bart Wanders,
Eddy Roumen en Ger Klinkers.
Desondanks ziet Rietbroek de fina-
le met vertrouwen tegemoet. „In de
competitie hebben we drie punten
gepakt tegen Hermes. In Den Haag
hebben we zelfs gewonnen en ook
toen was Hamers er niet bij".

Ook Jenny Rogge, de keeperstrain-
ster die in het duel tegen Niloc nog
een rode kaart kreeg, gelooft in de
kansen van lason: „Ik denk dat de
kansen zon veertig om zestig pro-
cent in het voordeel van PSV liggen.
Met als kanttekening dat het om een
bekerduel gaat. Hoe dat kan uitpak-
ken hebben we tegen Niloc gezien.
We kwamen uit geslagen positie te-
rug, dat tekent het lefvan deze jon-
ge ploeg. Al zijn de speelsters oner-
varen, ze knokken voor elkaar, het
is een team".

sportkort

HEERLEN - De afdeling wed-
strijden van de KNVB heeft, in-
zake het ongerechtigd spelen
van Bisshops in de wedstrijd
Walram-Itteren, aangifte gedaan
bij de Tuchtcommissie. De afde-
ling wedstrijden heeft geconsta-
teerd dat er inderdaad sprake is
van een onrechtmatige zaak.
Aangezien de wedstrijd niet kan
worden overgespeeld zal de
Tuchtcommissie zich hierover
buigen. Tot volgende week kan
Walram verweer voeren. Boven-
dien bestaat er nog altijd de mo-
gelijkheid tot beroep. Echt van

,belang wordt dezezaak indien It-
teren zaterdag haar beslissings-
duel tegen Walram verliest.

Tuchtcommissie
Walram-Itteren

" SITTARD - In de Stadssport-*
hal van Sittard wordt morgen
van 12.00 tot 19.00 uur de finale;
zaalvoetbal van het nationaal*
kampioenschap voor afdelings-»
selecties gehouden. Daartoe;
wordt een halve competitie ge-*
speeld tussen de selecties vanï
Zwolle, Noord-Holland, DeriJ
Haag en Limburg. Entree vijf»
gulden.

" MAASTRICHT - Zondag-
vindt in het Savelsbos in Rijck-'
holt een trimloop plaats. Aan-»
vang 11.00 uur. Inschrijven: terj
plekke in café De Rijckhof.

trainerscarrousel
Zwartsluis. Internationaal toernooi.
Finaleronde. Groep 1:. Autar - Valneris
1-1, Koyfman - Koeperman 1-1. Groep 2:
Rigterink - Van derWal 1-1, Goloebjeva-

DAMMEN

mann, Calando 0 - 59,2, 5. Luther, Larra-
my 0- 59,5, 9. Lansink, Libero - 60,4, 11.
Lankester, Nouks de Bannalou 0 - 63,2.

VOETBAL
Nimes. Vriendschappelijk. Vfß Stutt-
gart - Verenigde Arabische Emiraten 2-0
(2-0).
Civitavecchia. Vriendschappelijk. Ci-
vitavecchia - Argentinië 0-2 (0-1) 10. Ba-
tista 0-1, 53. Maradona 0-2. Toeschou-
wers: 2000.
Medan (Indonesië). Toernooi. Groep A:
RKC - Medan 1-0, Beli Serdan - RKC 3-3,
Bandung - RKC 1-4. Eindstand: 1. RKC
3-5, 2. Medan 3-5. Groep B: MVV - Atjeh
8-1, MVV - Tapanulu Utara 3-1, Tange-
rang - MVV 0-6. Eindstand: 1. MVV 3-6,
2. Tapanulu 3-4. Indeling halve finales
(vandaag: RKC - Tapanulu. MVV - Me-
dan.
Stadstoernooi Sittard. Halve finales:
OVCS-Sanderbout 0-2; Sittard Combi-
natie-SVM 1-2 n.v. (1-1). Dinsdag a.s. fi-
nale Sanderbout-SVM, en om derde
plaats: OVCS-Sittard. Complex VV Sit-
tard. Aanvang 19.30 uur.

Huelva (Spa). Boxam '90. Super-zwaar-
gewicht: Vanderlijde w.o.p Nielsen
(Den). Halfzwaargewicht: Zwezerijnen
verliest door diskwalificatie in tweede
ronde van Castilli (Ita).

GEWICHTHEFFEN
Aalborg. Europese titelstrijd. Klasse
tot 82,5 kg: 1. Orazdoerdjev 377,5 kg
(172,5 - 205), 2. Kounev 370 (170 - 200), 3.
Siemlon 367,5 (167,5 - 200).

BOKSEN

Vredeskoers. Tiende etappe Bielsko
Biala-Bielsko Biala (Pol) 105 km: 1. Göt-
ze 2.30,37, 2. Mario de Clercq 0,05, 3.
Dvorscik 0,10,4.Van de Vin 0,15, 5. Mos-'
ter, 6. Alonso, 7. Van Int, 8. Heppner, 9.
Polovniko.lo. Eric de Clercq. Elfde
etappe, tijdrit 27 km: 1. Svorada 33,55, 2.
Padmos 0,21, 3. Rich 0.31, 4. Mackowski
0,34, 5. Dietz 0,38, 6. Boden 0,52, 7. Chig-
noli 0,54, 8. Kuhn 1,02, 9. Zmijevski 1,07,
10. Trkal 1,09. Eindstand: 1. Svorada
37.30,06, 2. Dietz 1,01, 3. Padmos 1,34, 4.
Boden 1,54, 5. Mackowksi 2,15, 6. Chig-
noli 2,24, 7. Rich 2,43, 8. Trkal 3,00, 9.
Kuhn 3,26, 10. Dvorcsik 3,37.
Ronde van de Drome. Vrouwen. Twee-
de etappe Pierre Le Lac-Nyon 83 km: 1.
Odin 2.08, 2. Lutke Schipholt, 3. Simon-
net, 30. Van Dijk, 35. Schuitema 0,04, 50.
De Rooy, 53. Heyboer. Klassement: 1.
Canins.

Watoetin 1-1. Groep 3: Karmi - Galperin
0-2, Schouten - Wanders 0-2.
WIELRENNEN

PAARDESPORT
Kopenhagen. CSIO. Springconcours
tabel 1.50: 1. Aleman, La Brilliante 0
strafpunten - 44,3 seconden, 2. Webb,
Reservation 0 - 44,7, 3. Lansink, Walle 0 -44,9, 4. Lankester, Emigrant 0 - 45,5, 5.
Krabbe, Gazelle 0 - 45,8, 8. Van de
Broek, Andretti 0-48,1. Springconcours
tabel 1.40: 1. Wiltfang, Gratis 0 - 53,6, 2.
Van de Broek, Ford van de Helle 0 - 56,4,
3. Takashi, Crane elLutte - 58,5, 4. Böck-

Rotterdam. Internationale vierkamp.
Zesde en laatste ronde: Kortsjnoi - Tim-
man 1/2-1/2, Goerevitsj - Short 1-0. Eind-
stand: 1. Kortsjnoi 4 punten, 2. Goere-
vitsj 3 1/2,3. Timman 3, 4. Short 1 1/2.

SCHAKEN

TENNIS
Rome. Open Italiaanse kampioen-
schappen. Mannen, 2,5 miljoen gulden.
Tweede ronde: Camporese - Berger 6-4
6-4. Achtste finales: Muster - Gunnars-
son 6-3 6-2, Camporese - Haarhuis 6-4
6-1, Mancini - Gilbert 6-2 6-1, Emilio
Sanchez - Svensson 6-3 6-2, Gomez -Gustafsson 6-4 7-5, Perez Roldan - Jaite
6-4 6-3.
West-Berlijn. Open Duitse kampioen-
schappen. Vrouwen, 1 miljoen gulden.
Achtste finales: Martinez - Savïsjenko
6-3 6-1.

Protest na
Mies Veurink

(ADVERTENTIE)

De Golf Madison
heeft dezezomer nog

iets extra:
een gratis zonnedak.

De Volkswagen Golf is van huis uital een nu nog 'n zonnedak* bij. Gratis en inclusief
uitzonderlijke auto. Zijn afkomst garandeert montage. Maar wel tijdelijk (t/m 4 juni).Wat
betrouwbaarheid en duurzaamheid. is 't leven toch mooi voor snelle beslissers.

En datgeldt in 't bijzonder voor de Golf Reden genoeg om snel
Madisonmet extrasalsonderandere: brede 'ns bij de Volkswagen / \
banden, 6Jxl4 stalen velgen, verbrede > dealer langs te gaan. Bel <(, ® J>wielkasten, warmtewerend glas, toerentel- voor 't dichtstbijzijnde °P^rT^' y'er. een in hoogte verstelbare bestuurders- adres: 020-867351.
stoel en luxe bekleding.

Pi^,j~ i i -i j. > ■ i /-. ir Als jebinnenkort even komt kiïken,Undanks al deze extra siser al een Golf /oo;/e in e/k gevalme, Io.n lO'nn/g
lv,adison vanaf f25.795- en daar doen we i-mh dedeur weer mtr [

(ffi) Volkswagen.Wie anders?
\\A^/ MET KATALYSATOR

")Of de helft van de waarde van hetzonnedak (f 250.- inclusief BTW) in contanten. N.B. de zonnedak-actie geldt alleen voor particulieren.e9en inlevering van deze advertentie krijgt iedereen een leuk Volkswagen T-shirt cadeau. Zolang de voorraad strekt. Golf Madison 1.3f25.795.-.
GolfMadison 1.6Diesel met katalysator f33.100.-. (Volkswagen geeft 50% subsidie op de meerprijs van een milieudiesel. U betaalt

dan f32.605.-.) Er is al een Golf 3-deurs v.a. f24.800.-. Prijzen zijn 'vanaf-prijzen inclusief BTW exclusiefaflevenngskosten.
Wijzigingen voorbehouden. Importeur: BonsAutomobielhandel BV. Postbus 72. 3800 HDAmersfoort. Telefoon 033-949944 '

Van onze sportredactie

KERKRADE - Roda JC gaat de vijf miljoen gulden die het zal
ontvangen voor de verkoop van Henk Fraser aan Feyenoord en
John van Loen aan Anderlecht voor een aanzienlijk deel ge-
bruiken om de selectie voor komend seizoen te versterken.

u VILLA - Landgraaf-bokser,
0
rc ° Veurink is in de tweede

C van net mternationaal
Kstoernooi in het Spaanse Se-

I a uitgeschakeld. Veurink ver-
ju zijn duel van de Oostduitser
d^iidt met 4-1. Na afloop van
Ij Wedstrijd is door de Neder-
köÜ? e delegatie protest aangete-nd tegen deze uitslag.
i urink startte in de eerste ron-
te' 2oals hij steeds bokst, af-

Hierna had hij het ge-
Ipm onc^er controle en in de
»o^e ronde haalde hij Schmidt
kr/ aCn* tellen neer. Bovendien
(j

e§ de Oostduitser ook nog
j °Penbare waarschuwing we-
lk s afklemmen omdat hij op
pild wi Jzenet eindevan het dueli|Lre halen. Onze landgenoot
l^j an-a werd op gelijkwaardige
JHye uitgeschakeld door de Ca-
Mj7ees Irving. Tegen deze uit-

s is door de Nederlandse be-
teeii?ers eveneens protest aan-
L 6«end. Nederlands vederge-

Wilfried Herts,
» atste zich ten koste van de
I^Jaard Rozas voor de halve

ZegeRoda JC 2
- In de wedstrijd

(od
en de reserveteams van

&sth J<^ en NA(-- kwamen de
"Ooi °P voorsPr°ng doorL jer>: 1-0. Nog voor rust was
*n t

nc* weer in evenwicht door
'a dffer van Van Buuren: l-'l.

hervatting hetzelfde spel-
jj 'u. Roda drong iets meer aanj Ja Dooper behaalden deE *radenaren een verdiende1 2ege.

„Nu we Europees voetbal hebben
bereikt en debouw van de business-
seats in volle gang is, moeten we
met een gelijkwaardig of beter team
voor de dag komen dan afgelopen
jaar",vindt voorzitter Serve Kuijer.
„Daarnaast zullen we natuurlijk ook
weer een deel van de schulden af-
lossen".
De ambitieuze praeses heeft goede
hoop dat de Kerkraadse club erin
slaagt op de transfermarkt geschik-
te versterkingen te vinden. „Roda
heeft inmiddels toch een bepaald
image opgebouwd. Voor veel spe-
lers is Roda het laatste stapje naar
de echte top. Dat hebben we de laat-
ste twee jaar met de verkoop van
Suvrijn, Boerebach, Van Loen en
Fraser wel bewezen. Ik denk dat er
genoeg spelers zijn te vinden die
graag bij Roda willen komen voet-
ballen".
Welke spelers de Kerkraadse club
komen versterken, is nog onduide-
lijk. „Jan Reker zit momenteel op
Mallorca. Hij zal als technische man
met voorstellen moeten komen. Het
bestuur zal dan bekijken in hoever-

re dat haalbaar is", verduidelijkt
Kuijer. De missie van Jan Reker
naar de Verenigde Staten heeft
niets opgeleverd, maar hulptrainer
Willy van derKuylen heeft in Polen
bij Lech Poznan twee interessante
spelers aan het werk gezien. Na te-
rugkeer uit Mallorca zal Reker zelf
een kijkje gaan nemen in Polen.
Op de Nederlandse markt bestaat
er, naast Frank Berghuis van Volen-
dam, nu ook interesse voor de bij
PSV min of meer uit de gratie ge-
raakte spelers Boerebach, Chova-
nec, Linskens en Kalusha. Mocht
Feyenoord niet met Harry van der
Laan van FC Den Haag tot een ak-
koord komen, dan wordt Roda een
serieuzegegadigdevoor de midden-
velder.

" In de voorbereiding op het sei-
zoen 1990/91 zal Roda JC van 13 tot
en met 15 juli deelnemen aan een
toernooi in het Oostduitse Leipzig.
Naast de Kerkraadse club bestaat
het deelnemersveld uit Chemie
Leipzig, Chemie Böhlen en Schalke
'04.

buitenlandse reis als PSV op hemel-
vaartsdag tegen V en L de titel pakt.

Limburgs dagblad ]

sport in cijfers
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JBBÖLtfifSf GEZELLIG UIT '| Uft. jjfßi.L Wekelijkse wegwijzer voor uw bezoek aan bar - café - dancing - disco - braderie - L^^KIZ*i^^É!ZI2BKZI3B^Z3B^^I
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DONDERDAG 24 MEI - 20 UUR : HEMELVAARTSDAG
HIP HOP-PARTY 4
The only red Hip Hop-Party, met verschillende live top-acts.

Toegang 16 jaar. Hip Hop-kleding toegestaan.

Open : Vrij - Zat - Zon
Burg. Janssenstraat 26 (t.o. de Kerk), Beek (NL) - Tel. 04490-79297

Uniek in Limburg
cafe-bar-disco

Vrijd. en zaterdag v.a. 21.00 uur
Hoofdweg Heerlen-Brunssum

\TAKB HETO the\
V WILD PIACEI. ÊÈ.

AWW A\aWW /~.l\r „\

ÉaaaW WaW.A\aa\W \

T"ö^C OPENINGJ^jp^ ZATERDAG
PT? ■ SMET9O

UITGAANS-CENTRUM, B-FIFTY-TWO
MGR. BRULSTRAAT 10, HULSBERG TEL. 04405-3963
ruime parkeergelegenheid nabijeuropapleincentrum HULSBtHL.

[^mtaWÊkèaWtl^SSfaaam

FEESTWEKEN
SCHIMMERT

18 t/m 27 MEI 1990
Feesttent bij Herberg 'Mareveld'
Organisatie: Turnclub - Schutterij - Fanfare Mareweg 23

r^r JANSSE BAGGE BEND
entree f. 5,00 voorprogramma: POPBAND GROUCHO

ZATERDAG 19 mei Amusementsavond met

=£?»" LOU AND THE NEW STARS
ÏÏTS."~ FRÜH- en SPATSCHOPPEN
""""« met 0.8.M. Band
ÏÏÏÏSfr KIENEN
sr^4" RECEPTIE Turnclub Excelsior

Orkest OE BREULTALERtot 18.30 uur

OONOERDAG 24 mM

=^tr DISCO: TOP 40 DRIVE IN SHOW
VRIJDAG25 mei

lïïïr FIETSEFREEM
ZATERDAG26 mei

Intree 14,00^ Disco avond met: AVRO S 3 RUAUöHUW
ÏÏSSfr DRUMBANDFESTIVAL
entree vrij Binnen- en buitenoptredens,20 deelnemende korpsen. Deskundige Jury

DISCOTHEEK

Las Vegas
zaterdag en zondag zijn wij geopend vanaf 20.00 uur i

met nieuwe d.j.

MARCO

&
&

tl _-0_ GELEENSTRAAT 9 - HEERLEN - TEL. 045 - 71 30 30

_|_F~- '. CTI iri II rpr I fVI 1 5 Zalen met een voor 'elk wat wils' programma.
4V ; <_i lrlL.rilL.rlj 1 1^1 I Dat is H5, de meest komplete bioscoop van 't Zuiden.

K j NEDERLANDSE PREMIÈRE_|B^ ; Ze veranderden zn gezicht, leven en toekomst... W 3
■ maar ze konden zn verleden niet veranderen. MA&M W"MM: '■ MICKEY ROURKE is MMItM M

! _E ! JOHNNY HANDSOME LX W^fTl
■ Ï^ËF ■ dagelijks om 14.30, 19.00en 21.30 uur RÉÉÉII' .JMfl- ■ zaterdag en zondag óók om 16.45 uur BK'- jL\
" 3_t» ■ Bernie is dood maar op party's was hi| _|j^f*_|
: JfjV* I nog nooit zo populair! mAwÊJkWA
■ **yif ■ ANDREWMcCARTHYen JONATAN SILVERMAN in Pjf_| bWÉjjj : WEEKEND AT BERNIE'S WÊ
■

dageli|ks om 21 00 uur IUR^E
l__L_t Vertrouw hem... hij is een politieman. BJUIAfIRICHARD GERE en ANDY GARCIA in E^ÉI
9 E dagelijks om 18.30 en 21.00 uur | ' 1l I
I I vr., ma., en di. óók om 14.00 uur Hl 111 l I [ l I |PV

i Tango en Cash krijgen 24 uur de tijd om V^HP eWf^^/1 jk 'Ja]
jj Perret te pakken en hun naam te zuiveren. WrSJ^^'>wi*ÊamSYLVESTERSTALLONEenKURTRUSSELLin £ 4 /^hlAj
" ; dagelijks om 14.15, 18.45 en 21.15 uur
\ ; zaterdag en zondag óók om 16.30 uur i ; ~ —i
S 'm'. MICHAEL DOUGLAS, KATHLEEN TURNER # é*\%a*,
| en DANNY DEVITO eindelijk weer samen in ÊÊÈSrWSS\.: THE WAR OF THE ROSES /Kfj^ é; dagelijks om 14.00, 18.30en 21.00 uur *|p WAW

zaterdag en zondag óók om 16.15 uur |: B W W» f.\ |_

< ■ zet de modewereld op znkop. mt # "**af"^ "r^jSß
£ j URBANUS is KOKO FLANEL

rj ; met Bea van der Maat en Willeke van Ammelrooy
ü; : dagelijks om 14.00en 18.30uur m "„"» ■"""^♦v-^J^ffl
" ; zaterdag en zondag óók om 16.00 uur "

".- '■ Walt Disney Pictures presenteert een

" I doodgewoon gezin doch ongewone buren! ■■* *■'"'■....-■..—-!
Een film met'krimpachtige'situaties! %Mfri rr Irrr ■-■ rM

| : HONEY, I SHRUNK THE KIDS at a ,I met in het voorprogramma: ■ThVl'felVl V** t~¥\JPPJF ROGER RABBIT in TUMMYTROUBLE KtKll/ICj_j__^Q , zaterdag en zondag om 14.00 en 16.00 uur | M '* »■*» \

—Jd—
stadsschouwburg heerlen
■RMeeeeej HRIITIJfI BEELD". Geopend tijdens
___!___ HUU kassa-uren en voorstellingen.
LIMBURGS SYMPHONIE ■■■-■■■■■■■■■——■—■ORKEST 0.1.v. Salvador Mas
Conde m.m.v. diverse solisten. mÊÊmÊ*m*^*^*^*^*^m*WÊ*vm

Symfonie nr. 9 van <k'e'n(e za.f..
Beethoven, ’ 20- - ’ 17,50 - Stichting Vrije Val i.s.m. het
/15 50-oasD / 14 50 Aidsfonds Nederland „HEB JE
' ' V y' ' DAN TIJGERS IN DE
waawaawam TÏTTB kongo?" met Frank
KfißuiliÜQHi HilfiiHß Groothof en Harry van
(kleine zaal) Rijthoven, ’ 10,-; pasp.
FONS JANSENleest voor uit ’ 7,50
eigen werk. ’ 18,50; pasp. *w*wt^k^kwt^mk^k^k^mt^m
f 14,- Miaß.tJg~~t!~i
n_*«ajf______Pini_ VARA en Het Vervolg|£B4JJUQJ_________| STROOMOPWAARTS van
Opening expositie Alan Ayckbourn. Première.
„PRAAGSE BEVRIJDING IN ’ 22,-; pasp. ’ 18-

Kassa gesloten op ma. 21 en di. 22 mei

THPATFRRfIN 2iaarSeWiBVanaf fl. 10,-Verkrijgbaaren I
I lltMI UnDUll inwisselbaar bij alle nederlandse theaters. I1

JTjfW Wijngrachttheater

\ l Rodahal
|^vr«___^ Kerkrade

An/^rTr\in nr z°ndag2°me '. 15°°uurI /( |Vl V Abdijkerk Rolduc

KERKRADE *«"fw

Zondag 20 mei, 20.00 uur
Wijngrachttheater
KONINKLIJKE
HARMONIE
ST. PHILOMENA

AIIPTT C\ir\ ÏIC Zondag 27 mei, 15.00 uur
l)\ I _ 1 lil S Lambertuskerk
\J \\j j JV. IV. j JII Organist: Josvan Immerscel

uit Antwerpen
KERKRADE Entree:/7P.50

Even bellen is voldoende: 045-454141.
Openingstijden kassa: di.-vr.: 10-16 u.; za.: 10-12 u.; vanaf
één uur voor aanvang van de voorstelling.

2 jaar geldig. Vanaf ’ 10,-. /
TUEATEDDnU Verkrijgbaar en inwisselbaar bijI nCAI CnDUII alle Nederlandse theaters.

Wa%k

m I

I

TEL. 045-312510 \) \J Nu iedere vrijdag
X live muziek.

ledere vrijdag, zaterdag en zondag geopend vanaf 20.00 uur
Vanavond

Stabbs
! Donderdag, Hemelvaartsdag, ook geopend

Nu nóg groter, nóg beter, nóg gezelliger!Perfect licht en geluid

I J \V *-"» I

:M

..

Dancinig Housmans Montfort «
Zaterdag 19 mei Hurricane h

Hemelvaartsdag La Vita
Elke zaterdag toporkesten Morgen iq mei

TO± r / .X- THE SPIKES
f >>f le 0 d W&- Hemelvaart*

W I I I I Tel. 04493-4193, Bongerd 5, Spaubeek . ÜIMDDü
, * Eldorado infolijn 04493-4848 * _^,

DANCING
GORISSEN

BRUNSSUM
Zaterdag dansen

met orkest

Desperado's

1

a\W^z^a\jw.^aaaaaa\\ Br ■ v w * b i pk

Mi
«f

DANCING CARROUSEL Min. Ruysstraat 30 - 6351 CX Bocholtz

J* #L Niet alleen de gezelligste maar o<&
rf^n^iii i^/S-! de goedkoopste.

f^^i ** Consumpties 1.25 +*
jftTwsr *■*t^Jn^? Elke vrijdag en zaterdag

Waf) . v.a. 20.00 uur

Zaterdag: dan zijn ze er weer,
13-mansformatie Belushi Memorial

Blues Brothers Band
Zondag: wederom een topper uit

België: 7-mansformatie Testarossa

—■"■■-■-,

VRIJDAGr^W X
f ZATERDAG EN y;/ ZONDAG NAAR \

/ Ar, f) S|
# (V>V y L* s-

~ 'i. feil ~1 'Uil -f K r ttl fj si

I j^,:-l>^__L____uJLML43A^eeL■ ■■■_______ i m ,5

\ Beekstraat 7 schinveld 045-252975 &
m I

! '____
I

*W2? "JlflF s»# milf^y'.y ±é

w&Ajn BKnk \ 'Ull^

Kontakten/Klubs

De Nationale
8.Z.5.-lijn. Nu 24 uur gratis

J live-info: 013-321395.

Paradiso ****
Europaweg Nrd. 158, Land-

graaf, v.a. 14.00 uur.

Diana Privé
045-320343

nieuw moeder en dochter,
massage v.a. ’ 50,-. Woe.

gesloten, zond. open

045-326191
Escortservice. All-in.

Nieuw bij
Yvonne
’125,-
Heel uur all-in

Kapelweg 4, Kerkrade
045-425100 ma-zat.

11-24 uur zon. 15-24 uur.

Buro Yvonne
Vrangendael 154, Sittard

Fortunastad. 04490-23203

Videoclub
nieuwe films aanwezig v.a.
’20,-. Tel. 045-718067

Meisje aanwezig
Pas geopend Privéhuis

Byou
ontvangt u in romantische

sfeer. Inl. 04746-5826. Zeer
discreet. Privéparking. Te-
vens exclusieve kamers te

huur voor koppels.

Brigitte
Privé, 045-254598.

Nieuw!! Ook zaterdag.
Noenda

Met assistentes, SM en
slavin 04492-5605.

Ramona
af 10.00 u. ook zat. en zond.

meisje gevr. 045-721759.

Meisjes
gevraagd voor goedlopende

club. Info 04499-3828.

Escortservice
045-422685

v.a. 12.00 uur
Privéhuis
Donna

Verhuisd van 045-227734
naar 04746-5826.

’ 50,- all-in
Katja, Stella en Monique.

Tel. 045-423608.

Club La Bell0
Spekholzrrheide, Gra^Lj
13, iedere dag geopen^

14-4 uur. 045-416l*Jj
Regina van "De JacmjV

Summer Gif'|
en wel 9st. bij madam®

terfly, open vanaf Hg
Hommert 24, VaesrgjV

Te huur j
p. uur, p. dag, p. weeK.pt
mooi inger. apparten' i

spec. voor paren of kop^
Info. 045-2307g9>/

Peggy Pri^,
Ma.-vr. 11-19 u. 044» j

74393, meisje gevrgg^

Contactburo
Geleen

" Bern. privé relax-a^1van dames op nrvo
Tel. 04490-4876g>^

Exotische
Massage (

Diestersteenweg 8, Ha^Masseuse gevraagd

Gezellige
dames

charmant, discreet, be .
ken u thuis of in h°l

045-311895^
Privé CherrV

ook soft SM . „i/
open ma. tot vr. 11"f

Tel. 045-462803>^

Diana escö'
.045-320323

woensdag geslgtg^
nieuw bij De^',,
4 leuke dames. Indust oö
13 Kerkrade-W. v.a-

uur. 045-41388'-
tev. meisjes geV'
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